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Amendement 690
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – afdeling 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

PRIVACYEFFECTBEOORDELING EN 
VOORAFGAANDE TOESTEMMING

PRIVACYEFFECTBEOORDELING EN 
VOORAFGAANDE KENNISGEVING

Or. en

Motivering

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

Amendement 691
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer verwerkingen gezien hun aard, 
reikwijdte of doeleinden bijzondere risico's 
inhouden voor de rechten en vrijheden van 
de betrokkenen, voert de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker die ten behoeve van de voor de 
verwerking verantwoordelijke optreedt een 
beoordeling uit van het effect van de 
beoogde verwerkingen op de bescherming 
van persoonsgegevens. Kmo's hoeven pas 
een effectbeoordeling uit te voeren vanaf 
het derde jaar na oprichting, wanneer 
gegevensverwerking kan worden 
beschouwd als een kernactiviteit van hun 
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bedrijf.

Or. en

Motivering

Gemiddeld 80% van de pas opgerichte kmo's overleeft de eerste drie jaar van hun bestaan 
niet. Door pas na deze tijdspanne een effectbeoordeling te verlangen krijgen alle bedrijven 
een kans van slagen alvorens geconfronteerd te worden met kosten die in de duizenden euro's 
kunnen lopen.

Amendement 692
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 693
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer verwerkingen gezien hun aard, 
reikwijdte of doeleinden bijzondere risico's 
inhouden voor de rechten en vrijheden van 
de betrokkenen, voert de voor de 

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

verwerking verantwoordelijke een 
beoordeling uit van het effect van de 
beoogde verwerkingen op de bescherming 
van persoonsgegevens. Een enkele 
beoordeling is voldoende in het geval van 
een reeks verwerkingen met soortgelijke 
risico's.

Or. en

Motivering

Een nieuwe privacyeffectbeoordeling moet alleen verlangd worden wanneer een verwerking 
of project aanzienlijke nieuwe privacyrisico's, of andere privacyrisico's dan de in het verleden 
onderzochte risico's inhoudt. Wanneer in het verleden al een privacyeffectbeoordeling van 
een soortgelijke verwerking of een soortgelijk project is uitgevoerd, moet alleen een nieuwe 
analyse worden verlangd van de aspecten van de verwerking of het project die nieuw of 
anders zijn.

Amendement 694
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 695
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 696
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Kmo's hoeven pas een 
effectbeoordeling uit te voeren vanaf het 
derde jaar na oprichting, wanneer 
gegevensverwerking kan worden 
beschouwd als een kernonderdeel van 
hun activiteiten, dat wil zeggen wanneer 
de verkoop of opbrengst uit verwerking 
50% van de inkomsten van de kmo's 
uitmaakt.
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Or. en

Motivering

Uit onderzoek is gebleken dat de meeste kmo's de eerste drie jaar van hun bestaan niet 
overleven. Door pas na deze tijdspanne een effectbeoordeling te verlangen krijgen alle 
bedrijven een kans van slagen alvorens geconfronteerd te worden met kosten die in de 
duizenden euro's kunnen lopen.

Amendement 697
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 698
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een systematische en uitgebreide 
beoordeling van aspecten van de 
persoonlijkheid van een natuurlijke 
persoon, bijvoorbeeld om met name zijn 

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

economische situatie, verblijfplaats, 
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren of 
te voorspellen, die is gebaseerd op 
geautomatiseerde verwerking en waarop 
maatregelen zijn gebaseerd waaraan voor 
die persoon rechtsgevolgen zijn verbonden 
of die hem in aanzienlijke mate treffen, 
met inbegrip van elke verdere verwerking 
als bedoeld in artikel 20, lid 1, van deze 
verordening;

Or. en

Amendement 699
Paul Rübig

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 700
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

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

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

Or. en

Amendement 701
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 702
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de bewaking van openbaar toegankelijke 
ruimten, met name wanneer op grote 
schaal optisch-elektronische apparatuur 
(videobewaking) wordt gebruikt;

c) de bewaking van openbaar toegankelijke 
ruimten, met name wanneer optisch-
elektronische apparatuur (videobewaking) 
wordt gebruikt;

Or. en

Amendement 703
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking in grote bestanden van 
persoonsgegevens inzake kinderen en van 
genetische of biometrische gegevens;

d) de verwerking in bestanden van 
persoonsgegevens inzake kinderen en van 
genetische of biometrische gegevens;

Or. en

Amendement 704
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De beoordeling bevat minstens een 
algemene beschrijving van de beoogde 
verwerkingen, een beoordeling van de 
risico's voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen, de maatregelen die worden 
beoogd om de risico's te beperken, en de 
waarborgen, beveiligingsmaatregelen en 
mechanismen die de bescherming van 
persoonsgegevens verzekeren en aantonen 

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

dat aan deze verordening is voldaan, met 
inachtneming van de rechten en 
gerechtvaardigde belangen van 
betrokkenen en andere betrokken personen 
en tevens rekening houdend met moderne 
technieken en methoden waarmee de 
privacy van de burgers kan worden 
verbeterd. Wanneer er Europese 
richtsnoeren zijn, vormen deze de 
grondslag voor de effectbeoordeling.

Or. en

Amendement 705
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 706
Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 707
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 708
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 709
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 710
Giles Chichester

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

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 711
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden voor verwerkingen die 
waarschijnlijk de in de leden 1 en 2 
bedoelde specifieke risico's inhouden, en 

Schrappen
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van de vereisten voor de in lid 3 bedoelde 
beoordeling, met inbegrip van de 
voorwaarden voor uitbreidbaarheid en 
interne en externe toetsing. Daarbij neemt 
de Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Or. en

Amendement 712
Rachida Dati

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

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

Amendement 713
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 714
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Met inachtneming van de vorige 
bepalingen stelt de Commissie binnen zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening normen en procedures vast
voor de uitvoering en de interne en externe 
toetsing van de in lid 3 bedoelde 
beoordeling. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 715
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Effectbeoordelingen van 
gegevensbescherming worden als 
bevoorrechte mededelingen beschouwd.

Or. en

Motivering

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

Amendement 716
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging

Voorafgaande raadpleging

Or. en

Amendement 717
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en, in voorkomend 
geval, de verwerker verkrijgen
voorafgaand aan de verwerking van 
persoonsgegevens toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit om ervoor te 
zorgen dat de voorgenomen verwerking 
aan deze verordening voldoet en met name 

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en, in voorkomend 
geval, de verwerker verkrijgen
voorafgaand aan de verwerking van 
persoonsgegevens toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit om ervoor te 
zorgen dat de voorgenomen verwerking 
aan deze verordening voldoet en met name 



PE502.174v02-00 18/130 AM\923501NL.doc

NL

om de risico's voor de betrokkenen te 
beperken wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
contractbepalingen vaststelt uit hoofde van 
artikel 42, lid 2, onder d), of niet in een 
juridisch bindend instrument passende 
garanties voor de bescherming van 
persoonsgegevens biedt als bedoeld in 
artikel 42, lid 5, voor de doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie.

om de risico's voor de betrokkenen te 
beperken wanneer:

a) een voor de verwerking 
verantwoordelijke een verwerking als 
bedoeld in artikel 20, lid 1, van deze 
verordening verricht met betrekking tot 
minderjarigen;
b) een voor de verwerking
verantwoordelijke of een verwerker 
contractbepalingen vaststelt uit hoofde van 
artikel 42, lid 2, onder d);

c) een voor de verwerking 
verantwoordelijke niet in een juridisch 
bindend instrument passende garanties 
voor de bescherming van 
persoonsgegevens biedt als bedoeld in 
artikel 42, lid 5, voor de doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie;

d) een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens doorgeeft aan een 
derde land of een internationale 
organisatie op grond van de afwijkingen 
in artikel 44;
e) een voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkingen verricht 
als bedoeld in artikel 81, lid 3, of 
artikel 83, lid 3.

Or. en

Amendement 718
Eija-Riitta Korhola
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 719
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 720
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 721
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 722
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 723
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een privacyeffectbeoordeling als 
bedoeld in artikel 33 aangeeft dat 
verwerkingen vanwege hun aard, hun 
omvang of hun doel waarschijnlijk grote 
specifieke risico's met zich brengen; of

a) een privacyeffectbeoordeling als 
bedoeld in artikel 33 aangeeft dat 
verwerkingen vanwege hun aard, hun 
omvang of hun doel waarschijnlijk grote 
specifieke risico's met zich brengen, 
waaronder met name het risico dat de 
verwerking eventueel een discriminerend 
effect heeft; of

Or. en

Amendement 724
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) De toezichthoudende autoriteit 
neemt de opmerkingen van de 
vertegenwoordigers van de betrokkenen 
en van het Comité voor 
gegevensbescherming over de bedoelde 
verwerking in ontvangst.

Or. en

Amendement 725
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Zie motivering van de schrapping van lid 4.

Amendement 726
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de toezichthoudende autoriteit 
van mening is dat de voorgenomen 
verwerking niet aan deze verordening 
voldoet, met name wanneer de risico's 
onvoldoende zijn vastgesteld of beperkt, 
verbiedt zij de voorgenomen verwerking en 
doet zij passende voorstellen om alsnog 
aan deze verordening te voldoen.

3. Wanneer de toezichthoudende autoriteit 
van mening is dat de voorgenomen 
verwerking niet aan deze verordening 
voldoet, met name wanneer de risico's 
onvoldoende zijn vastgesteld of beperkt, 
verbiedt zij de voorgenomen verwerking en 
doet zij passende voorstellen om alsnog 
aan deze verordening te voldoen. Een 
dergelijk besluit is vatbaar voor beroep bij 
de bevoegde rechtbank en is mogelijk niet 
afdwingbaar zolang het omstreden is, 
tenzij de verwerking de betrokkenen 
onmiddellijke ernstige schade berokkent.

Or. en

Amendement 727
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de toezichthoudende autoriteit 
van mening is dat de voorgenomen 
verwerking niet aan deze verordening 
voldoet, met name wanneer de risico's 
onvoldoende zijn vastgesteld of beperkt, 
verbiedt zij de voorgenomen verwerking en 
doet zij passende voorstellen om alsnog 
aan deze verordening te voldoen.

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

Or. en

Amendement 728
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de toezichthoudende 
autoriteit van mening is dat de 
voorgenomen verwerking een risico op 
discriminerende behandeling van de 
betrokkenen inhoudt, gelast zij dat 
toezicht wordt gehouden op de 
daadwerkelijke effecten van de 
verwerking om na te gaan of er sprake is 
van discriminatie en dat zij op gezette 
tijden wordt voorzien van alle 
noodzakelijke informatie om dit te kunnen 
beoordelen.

Or. en

Amendement 729
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean



AM\923501NL.doc 25/130 PE502.174v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 730
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer de in lid 4 bedoelde lijst
betrekking heeft op verwerkingen met 
betrekking tot het aanbieden van goederen 
of diensten aan betrokkenen in 
verschillende lidstaten, of op het 
observeren van hun gedrag, of op 
verwerkingen die het vrije verkeer van 
persoonsgegevens in de Unie wezenlijk 
kunnen beïnvloeden, past de 
toezichthoudende autoriteit voorafgaand 
aan de vaststelling van de lijst de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing 
toe.

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 731
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 732
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 733
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – afdeling 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk IV – afdeling 4 schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen enkele rechtvaardiging voor de opneming in de verordening van bepalingen die 
regelen hoe de interne bedrijfsfuncties moeten worden georganiseerd. Er zijn verschillende 
organisatiemodellen die allen kunnen leiden tot een effectieve gegevensbescherming, en dus 
mag de wetgeving inzake gegevensbescherming bedrijven niet dwingen één specifiek model 
toe te passen.

Amendement 734
Eija-Riitta Korhola

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

Artikel 35 schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen enkele rechtvaardiging voor de opneming in de verordening van bepalingen die 
regelen hoe de interne bedrijfsfuncties moeten worden georganiseerd. Er zijn verschillende 
organisatiemodellen die allen kunnen leiden tot een effectieve gegevensbescherming, en dus 
mag de wetgeving inzake gegevensbescherming bedrijven niet dwingen één specifiek model 
toe te passen.

Amendement 735
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 736
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een onderneming die persoonsgegevens
met betrekking tot meer dan 250 
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betrokkenen per jaar verwerkt; of

Or. en

Amendement 737
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 738
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 739
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 740
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 741
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 742
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 743
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker wijst 
een functionaris voor 
gegevensbescherming aan voor een door 
hemzelf gekozen ambtsperiode. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
kan worden herbenoemd. Tijdens zijn 
ambtstermijn kan de functionaris voor 
gegevensbescherming alleen worden 
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ontslagen wanneer hij niet langer voldoet 
aan de voorwaarden voor de uitvoering van 
zijn taken.

ontslagen wanneer hij naar oordeel van de
leiding van de onderneming niet langer 
voldoet aan de voorwaarden voor de 
uitvoering van zijn taken.

Or. en

Amendement 744
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 745
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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5 bedoelde professionele kwaliteiten van 
de functionaris voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 746
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 36 Schrappen
Positie van de functionaris voor 
gegevensbescherming
1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker zorgen 
ervoor dat de functionaris voor 
gegevensbescherming naar behoren en 
tijdig wordt betrokken bij alle 
aangelegenheden die verband houden met 
de bescherming van persoonsgegevens.
2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker zorgen 
ervoor dat de functionaris voor 
gegevensbescherming zijn plichten en 
taken onafhankelijk vervult en geen 
instructies ontvangt met betrekking tot de 
uitoefening van de functie. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
brengt rechtstreeks verslag uit aan de 
leiding van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker.
3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker 
ondersteunen de functionaris voor 
gegevensbescherming bij de vervulling 
van zijn taken en zorgen voor personeel, 
kantoren, uitrusting en alle andere 
middelen die nodig zijn voor de vervulling 
van de in artikel 37 bedoelde plichten en 



AM\923501NL.doc 35/130 PE502.174v02-00

NL

taken.

Or. en

Motivering

Er is geen enkele rechtvaardiging voor de opneming in de verordening van bepalingen die 
regelen hoe de interne bedrijfsfuncties moeten worden georganiseerd. Er zijn verschillende 
organisatiemodellen mogelijk die allen leiden tot een effectieve gegevensbescherming, en dus 
mag de wetgeving inzake gegevensbescherming bedrijven niet dwingen één specifiek model 
toe te passen.

Amendement 747
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker zorgen 
ervoor dat de functionaris voor 
gegevensbescherming toegang heeft tot 
alle relevante informatie alsmede tot de 
voor het vervullen van zijn taken 
noodzakelijke kantoren en naar behoren 
en tijdig wordt betrokken bij alle 
aangelegenheden die verband houden met 
de bescherming van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 748
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker zorgen 
ervoor dat de functionaris voor 

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

gegevensbescherming of de functionaris 
voor gegevensbescherming naar behoren 
en tijdig wordt betrokken bij alle 
aangelegenheden die verband houden met 
de bescherming van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 749
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De leiding moet personeelsleden, onder wie de functionaris voor gegevensbescherming, altijd 
instructies kunnen geven en de functionaris voor gegevensbescherming mag niet 
onafhankelijk van de leiding kunnen handelen. De leiding draagt de verantwoordelijkheid 
voor ALLE activiteiten binnen een organisatie, inclusief de gegevensbescherming.

Amendement 750
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De organisatie voor 
gegevensbescherming of de functionaris 
voor gegevensbescherming vervult zijn of 
haar plichten en taken onafhankelijk.

Or. en

Amendement 751
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 752
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 37 schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen enkele rechtvaardiging voor de opneming in de verordening van bepalingen die 
regelen hoe de interne bedrijfsfuncties moeten worden georganiseerd. Er zijn verschillende 
organisatiemodellen mogelijk die allen leiden tot een effectieve gegevensbescherming, en dus 
mag de wetgeving inzake gegevensbescherming bedrijven niet dwingen één specifiek model 
toe te passen.

Amendement 753
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 754
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het informeren en adviseren van de voor 
de verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker over hun verplichtingen op 
grond van deze verordening en het 

a) het bewustmaken, het informeren en 
adviseren van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker over 
hun verplichtingen op grond van deze 
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documenteren van deze activiteit en de 
ontvangen antwoorden;

verordening en het documenteren van deze 
activiteit en de ontvangen antwoorden;

Or. en

Amendement 755
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) het uitoefenen van toezicht 
overeenkomstig de verordening;

Or. en

Amendement 756
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) het toezien op de uitvoering en de 
toepassing van deze verordening, met 
name met betrekking tot de vereisten 
inzake privacy by design en privacy by 
default overeenkomstig artikel 23, 
gegevensbeveiliging overeenkomstig de 
artikelen 30 tot en met 32 en met 
betrekking tot het informeren van 
betrokkenen en hun verzoeken in het kader 
van de uitoefening van hun rechten
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overeenkomstig artikelen 11 tot en met 20
uit hoofde van deze verordening;

Or. en

Amendement 757
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) ervoor zorgen dat de in artikel 28 
bedoelde documenten worden bewaard;

d) ervoor zorgen dat alle in artikel 28 
bedoelde documenten worden bewaard;

Or. en

Amendement 758
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 759
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 760
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en



PE502.174v02-00 42/130 AM\923501NL.doc

NL

Motivering

Het is belangrijk dat belanghebbenden een inbreng hebben in de opzet en uitvoering van 
certificeringsmechanismen.

Amendement 761
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Certificeringsmechanismen moet dusdanig worden opgezet dat ze doeltreffend zijn zonder 
buitensporig bureaucratisch of zwaar te zijn.

Amendement 762
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
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de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

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

Or. en

Amendement 763
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 764
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land of 
naar een internationale organisatie te 
worden verwerkt, mogen slechts worden 
doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van 
deze verordening, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 
een andere internationale organisatie.

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land of 
naar een internationale organisatie te 
worden verwerkt, mogen niet worden 
doorgegeven tenzij, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van 
deze verordening, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 
een andere internationale organisatie.

Or. en

Motivering

Transfers to third countries should be tightly regulated, as they often do not provide for an 
appropriate level of protection. This package of amendments provides improved rules for 
adequacy decisions and appropriate safeguards. It should be clear that while "adequacy" 
does not mean that the rules are identical, such decisions should still guarantee a high 
standard of protection. Similarly, appropriate safeguards should not offer loopholes for 
circumventing data protection standards.With technological process, it has become easier to 
outsource processing operations to third countries. However, controllers should not be able 
to use this to avoid European data protection standards, so the rules for third-country 
transfers should provide for good protection. Adequacy decisions are one way for legitimising 
third-country transfers, but should be improved by including a role for the EDPB and an 
assessment of the practical application of data protection law in the third country, as well as 
constant monitoring of any changes. Appropriate safeguards should confer enforceable rights 
on data subjects and should make sure that the principles of data protection are obeyed.This 
amendment clarifies that the starting point is the prohibition of transfers to third countries, 
unless the exceptions in this Chapter are applicable.

Amendement 765
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uiterlijk [5 jaar] na de inwerkingtreding 
van deze verordening worden alle 
internationale overeenkomsten herzien 
om de bepalingen ervan af te stemmen op 
deze verordening.

Or. en

Motivering

De EU heeft reeds internationale overeenkomsten inzake de doorgifte van persoonsgegevens 
aan derde landen ondertekend. Deze moeten gedurende een overgangsperiode van hoogstens 
vijf jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening worden afgestemd op 
deze verordening.

Amendement 766
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 
de Commissie heeft besloten dat het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt.
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
verdere toestemming nodig.

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 
de Commissie heeft besloten dat het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt.
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
verdere toestemming nodig. Dergelijke 
besluiten mogen geen afbreuk doen aan 
het niveau van bescherming uit hoofde 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 767
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 768
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) De Commissie vraagt het Europees 
Comité voor gegevensbescherming om 
een advies over de toereikendheid van het 
beschermingsniveau. Daartoe verstrekt de 
Commissie het Europees Comité voor 
gegevensbescherming alle noodzakelijke 
documenten, waaronder de briefwisseling 
met de regering van het derde land of de 
internationale organisatie;

Or. en
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Amendement 769
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan bij besluit vaststellen 
dat een derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of een 
internationale organisatie een passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

3. De Commissie kan bij besluit vaststellen 
dat een derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of een 
internationale organisatie een passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt, waarbij zij gedegen rekening 
houdt met het advies van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 770
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie ziet voortdurend toe 
op de ontwikkelingen die van invloed 
kunnen zijn op de naleving van de in lid 2 
opgesomde elementen door derde landen 
en internationale organisaties ten aanzien 
waarvan een besluit overeenkomstig lid 3 
is genomen.

Or. en

Amendement 771
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 772
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan bij besluit vaststellen 
dat een derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of een 
internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt, met name in de gevallen waarin 
de relevante algemene en sectorale 
wetgeving die in het betrokken derde land 
of de betrokken internationale organisatie 
geldt, geen effectieve en afdwingbare 
rechten waarborgt, waaronder 
mogelijkheden voor betrokkenen om 
administratief beroep of beroep in rechte in 
te stellen, met name voor in de Unie 
wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven.
De betrokken uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure of, in bijzonder 
spoedeisende omstandigheden voor het 

5. De Commissie kan bij besluit vaststellen 
dat een derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of een 
internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt, met name in de gevallen waarin 
de relevante algemene en sectorale 
wetgeving die in het betrokken derde land 
of de betrokken internationale organisatie 
geldt, geen effectieve en afdwingbare 
rechten waarborgt, waaronder 
mogelijkheden voor betrokkenen om 
administratief beroep of beroep in rechte in 
te stellen, met name voor in de Unie 
wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven.
De betrokken uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure of, in bijzonder 
spoedeisende omstandigheden voor het 
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recht van natuurlijke personen op 
bescherming van hun persoonsgegevens, 
volgens de in artikel 87, lid 3, bedoelde 
procedure.

recht van natuurlijke en rechtspersonen op 
bescherming van hun persoonsgegevens, 
volgens de in artikel 87, lid 3, bedoelde 
procedure.

Or. de

Amendement 773
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle 
doorgiften van persoonsgegevens naar het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie 
verboden, onverminderd de artikelen 42
tot en met 44. De Commissie pleegt te 
gepasten tijde overleg met het derde land 
of de internationale organisatie ter 
verhelping van de situatie die voortvloeit 
uit het besluit dat overeenkomstig lid 5 is 
vastgesteld.

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle 
doorgiften van persoonsgegevens naar het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie 
verboden, tenzij passende garanties 
worden geboden overeenkomstig 
artikel 42 of de afwijkingen van artikel 44
van toepassing zijn. De Commissie pleegt 
te gepasten tijde overleg met het derde land 
of de internationale organisatie ter 
verhelping van de situatie die voortvloeit 
uit het besluit dat overeenkomstig lid 5 is 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 774
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 

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

vastgesteld, of indien zij bij besluit 
vaststelt dat een derde land, een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, 
of een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau in de zin van 
artikel 41, lid 5, waarborgt, kan een voor 
de verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker persoonsgegevens naar een 
derde land of een internationale organisatie 
doorgeven met doorgifte op internationale 
grondslag, indien hij in een juridisch 
bindend instrument passende garanties 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens biedt.

Or. en

Amendement 775
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit beoogt de voor de verwerking verantwoordelijken aan te zetten tot het hanteren van een 
hoog niveau van gegevensbescherming door hen ertoe aan te moedigen een effectbeoordeling 
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uit te voeren.

Amendement 776
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt. Deze garanties waarborgen ten
minste de naleving van de in artikel 5 
vastgestelde beginselen inzake de 
verwerking van persoonsgegevens en 
waarborgen de in hoofdstuk III 
vastgestelde rechten van betrokkenen.

Or. en

Amendement 777
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 778
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit is een belangrijke toevoeging waarmee de betrekkingen tussen voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en subverwerkers wordt verduidelijkt in de context van 
internationale doorgifte van gegevens.
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Amendement 779
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 780
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 781
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) contractuele bepalingen tussen de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker en de ontvanger van de 
gegevens die een aanvulling zijn op de 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming als bedoeld 
onder b) en c) van lid 2 van dit artikel en 
waarvoor toestemming is verleend door de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 4;

Or. en

Motivering

Dit amendement kan organisaties ertoe aanzetten om verder te gaan dan de wettelijke 
basisvereisten en te voldoen aan stelsels zoals "gegevensbeschermingszegels" of 
"gegevensbeschermingsmerktekens".

Amendement 782
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 783
Amelia Andersdotter

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

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

Schrappen

Or. en

Amendement 784
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 785
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 786
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Dit houdt verband met artikel 42, lid 4, onder a), waar sprake is van het bieden van 
stimulansen voor aanvullende stelsels om de veiligheid van internationale gegevensdoorgifte 
te waarborgen.

Amendement 787
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

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

Amendement 788
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 789
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer er geen passende garanties in 5. Toestemmingen die een 



AM\923501NL.doc 59/130 PE502.174v02-00

NL

verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch 
bindend instrument worden geboden, 
verkrijgt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
voorafgaande toestemming voor de 
doorgifte, voor een categorie doorgiften of 
voor bepalingen die moeten worden 
opgenomen in de administratieve 
regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn.
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de 
toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing.
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende 
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

toezichthoudende autoriteit op grond van 
artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG 
heeft verleend, blijven geldig, totdat zij 
door die toezichthoudende autoriteit 
worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

Or. en

Amendement 790
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een enkele toezichthoudende autoriteit
staat in het kader van de in artikel 58 
bedoelde conformiteitstoetsing en middels 
één enkel goedkeuringsbesluit bindende 
bedrijfsvoorschriften toe voor een groep 
van ondernemingen. Deze voorschriften 
zullen meerdere internationale doorgiften 
tussen ondernemingen in en buiten 
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Europa mogelijk maken, op voorwaarde 
dat deze:

Or. en

Amendement 791
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 792
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare 
rechten toekennen;

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

Or. en
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Amendement 793
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 794
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de algemene beginselen inzake 
gegevensbescherming, namelijk de 
doelbinding, de kwaliteit van de gegevens, 
de rechtsgrondslag voor verwerking, de 
verwerking van gevoelige 
persoonsgegevens, de maatregelen om de 
beveiliging van de gegevens te waarborgen 
en de vereisten die worden gesteld bij 
verdere doorgiften aan organisaties die niet 
door de bedrijfsvoorschriften zijn 
gebonden;

d) de algemene beginselen inzake 
gegevensbescherming, namelijk de 
doelbinding, de minimalisering van de 
gegevensverwerking, de beperkte 
bewaringstermijnen, de kwaliteit van de 
gegevens, de rechtsgrondslag voor 
verwerking, de verwerking van gevoelige 
persoonsgegevens, de maatregelen om de 
beveiliging van de gegevens te waarborgen 
en de vereisten die worden gesteld bij 
verdere doorgiften aan organisaties die niet 
door de bedrijfsvoorschriften zijn 
gebonden;

Or. en

Amendement 795
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel, waaronder de criteria voor hun 
goedkeuring en de toepassing van lid 2, 
onder b), d), e) en f), op de bindende 
bedrijfsvoorschriften van verwerkers, en de 
andere vereisten die nodig zijn om de 
bescherming van de persoonsgegevens van 
de betrokkenen te waarborgen.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel, waaronder de criteria voor hun 
goedkeuring, waaronder transparantie ten 
behoeve van betrokkenen en de toepassing 
van lid 2, onder b), d), e) en f), op de 
bindende bedrijfsvoorschriften van 
verwerkers, en de andere vereisten die 
nodig zijn om de bescherming van de 
persoonsgegevens van de betrokkenen te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 796
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 797
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de doorgifte geschiedt vanuit een 
openbaar register dat krachtens de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving 
bedoeld is om het publiek voor te lichten 
en dat door eenieder dan wel door iedere 
persoon die zich op een rechtmatig belang 
kan beroepen, kan worden geraadpleegd, 
voor zover in het betrokken geval is 
voldaan aan de voorwaarden van de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving voor 
raadpleging; of

g) de doorgifte geschiedt vanuit een 
openbaar register dat krachtens de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving 
bedoeld is om het publiek voor te lichten 
en dat door eenieder dan wel door iedere 
persoon die zich op een rechtmatig belang 
kan beroepen, kan worden geraadpleegd, 
voor zover in het betrokken geval is 
voldaan aan de voorwaarden van de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving voor 
raadpleging en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker van de 
toezichthoudende autoriteit voorafgaande 
toestemming heeft ontvangen voor de 
doorgifte of de categorie doorgiften 
overeenkomstig artikel 34;

Or. en

Amendement 798
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 

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

Or. en

Amendement 799
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In het tijdperk van cloudcomputing kan onmogelijk worden bepaald of "frequente of massale" 
doorgiften van gegevens kwalitatief anders zijn dan kleinere doorgiften van gegevens. 
Belangrijk is dat er passende garanties zijn.

Amendement 800
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verwerking overeenkomstig lid 1, 
onder h), besteedt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
bijzondere aandacht aan de aard van de 
gegevens, het doel en de duur van de 
voorgestelde verwerking of verwerkingen, 
alsook aan de situatie in het land van 
herkomst, het derde land en het land van 
de uiteindelijke bestemming en, indien 
nodig, aan de geboden passende garanties 
in verband met de bescherming van 
persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en

Amendement 801
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1, onder b), c) en h), is niet van 
toepassing op activiteiten die worden 
verricht door autoriteiten in de uitoefening 
van het overheidsgezag.

4. Lid 1, onder b) en c), is niet van 
toepassing op activiteiten die worden 
verricht door autoriteiten in de uitoefening 
van het overheidsgezag.

Or. en

Amendement 802
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving van 
de lidstaat waaronder de voor de 
verwerking verantwoordelijke ressorteert.
Deze afwijking wordt alleen gebruikt voor 
incidentele doorgiften. Bij elke doorgifte 
moeten alle omstandigheden van de 
doorgifte zorgvuldig worden beoordeeld.

Or. en

Amendement 803
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker staaft 
de beoordeling en de in lid 1, onder h), 
bedoelde passende garanties met 
bewijsstukken door middel van de in 
artikel 28 bedoelde documenten en stelt de 
toezichthoudende autoriteit in kennis van 
de doorgifte.

Schrappen

Or. en

Amendement 804
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
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Niet bij EU-wetgeving toegestane 
verstrekkingen
1. Uitspraken van rechters en besluiten 
van bestuurlijke autoriteiten in derde 
landen die een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
gelasten persoonsgegevens vrij te geven, 
worden op geen enkele wijze erkend en 
zijn op geen enkele wijze afdwingbaar, 
tenzij er een verdrag inzake wederzijdse 
bijstand of een internationale 
overeenkomst tussen het verzoekende 
derde land en de EU of een lidstaat 
bestaat.
2. Ingeval een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
krachtens een uitspraak van de rechter of 
een besluit van bestuurlijke autoriteiten in 
derde landen gelast wordt 
persoonsgegevens vrij te geven, dient de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker alsmede – indien die bestaat 
– de vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke onverwijld 
de toezichthoudende autoriteit van het 
verzoek op de hoogte te stellen en 
overeenkomstig letter d) van artikel 34, 
lid 1 voorafgaand aan de overdracht 
toestemming van de toezichthoudende 
autoriteit verkrijgen voor die overdracht.
3. De toezichthoudende autoriteit 
beoordeelt of de verzochte verstrekking 
wel overeenstemt met de verordening en 
in het bijzonder of de verstrekking wel 
overeenkomstig letter d) en e) van lid 1 en 
lid 5 van artikel 44 nodig is en wettelijk 
vereist.
4. De toezichthoudende autoriteit brengt 
de bevoegde nationale autoriteit op de 
hoogte van het verzoek. De voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker lichten eveneens de betrokkene 
in van het verzoek en de goedkeuring door 
de toezichthoudende autoriteit.
5. De Commissie kan het model van de in 
lid 2 bedoelde meldingen aan de 
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toezichthoudende autoriteit en van de 
inkennisstelling van de betrokkene zoals 
bedoeld in lid 4 vaststellen, alsook de 
procedures voor de meldingen en 
inkennisstellingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

De tekst van dit amendement is afkomstig van een uitgelekt ontwerp van overleg tussen de 
diensten. De tekst biedt bescherming tegen derde landen die hun wetgeving ook 
extraterritoriaal willen handhaven. Deze bescherming is nodig omdat sommige derde landen 
over wetgeving beschikken die voor de verwerking verantwoordelijken dwingen om 
persoonsgegevens vrij te geven zonder behoorlijke waarborgen. Autoriteiten van derde 
landen mogen uitsluitend toegang tot persoonsgegevens in handen van Europese voor de 
verwerking verantwoordelijken krijgen in het kader van procedures voor wederzijdse 
juridische bijstand.

Amendement 805
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de



AM\923501NL.doc 69/130 PE502.174v02-00

NL

Amendement 806
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteit haar eigen 
personeelsleden heeft, die door het hoofd 
van de toezichthoudende autoriteit worden 
benoemd en onder zijn leiding staan.

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteit haar eigen 
personeelsleden heeft, die worden 
geselecteerd op grond van de ervaring en 
vaardigheden die zijn vereist voor de 
uitvoering van hun taken, met name op 
het gebied van bescherming van 
persoonsgegevens, en die door het hoofd 
van de toezichthoudende autoriteit worden 
benoemd en onder zijn leiding staan.

Or. ro

Motivering

De personeelsleden van de toezichthoudende autoriteit moeten worden geselecteerd op grond 
van de ervaring en vaardigheden die zijn vereist voor de uitvoering van hun taken, met name 
op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Amendement 807
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 808
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 809
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 810
Ivailo Kalfin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 811
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Amendement 812
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) wordt geraadpleegd door de instellingen 
en organen van de lidstaat over wettelijke 
en bestuursrechtelijke maatregelen in 
verband met de bescherming van de 
rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen inzake de verwerking van 
persoonsgegevens;

f) wordt geraadpleegd door de instellingen 
en organen van de lidstaat over wettelijke 
en bestuursrechtelijke maatregelen in 
verband met de bescherming van de 
rechten en vrijheden van natuurlijke en 
rechtspersonen inzake de verwerking van 
persoonsgegevens;

Or. de

Amendement 813
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) stelt richtsnoeren op voor het 
gebruik van handhavingsbevoegdheden, 
waar nodig gecoördineerd op het niveau 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 814
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit adviseert 
op verzoek elke betrokkene bij de 

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

uitoefening van zijn rechten uit hoofde van 
deze verordening en werkt daartoe, indien 
nodig, samen met de toezichthoudende 
autoriteiten van andere lidstaten.

Or. en

Amendement 815
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om:

1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om:

Or. en

Amendement 816
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke toezichthoudende autoriteit kan op 
grond van haar onderzoeksbevoegdheid 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verlangen dat zij:

De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
kan op grond van haar 
onderzoeksbevoegdheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker verlangen dat zij:

Or. en

Amendement 817
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om schendingen van deze 
verordening ter kennis van de gerechtelijke 
autoriteiten te brengen en daartegen in 
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 74, lid 4, en 
artikel 75, lid 2.

3. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om schendingen van deze 
verordening ter kennis van de gerechtelijke 
autoriteiten te brengen en daartegen in 
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 74, lid 4, en 
artikel 75, lid 2.

Or. en

Amendement 818
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om administratieve inbreuken te 
bestraffen, met name die welke in 
artikel 79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld.

4. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om administratieve inbreuken te 
bestraffen, met name die welke in 
artikel 79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld.

Or. en

Amendement 819
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
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bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
toestemmingen en raadplegingen, 
inspecties en de snelle mededeling van 
informatie over de opening en het verloop 
van dossiers wanneer een verwerking 
betrekking kan hebben op betrokkenen in 
verschillende lidstaten.

bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
toestemmingen en raadplegingen, 
inspecties en de snelle mededeling van 
informatie over de opening en het verloop 
van dossiers wanneer verwerkingen in 
verschillende lidstaten nadelige 
rechtsgevolgen kunnen hebben voor 
betrokkenen.

Or. en

Amendement 820
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen één maand na de ontvangst 
van het verzoek te beantwoorden. Daarbij 
kan het met name gaan om de toezending 
van relevante informatie over het verloop 
van een onderzoek of de 
handhavingsmaatregelen die zijn genomen 
om verwerkingen die in strijd met deze 
verordening plaatsvinden, te doen staken of 
te verbieden.

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen één maand na de ontvangst 
van het verzoek te beantwoorden. Daarbij 
kan het met name gaan om de toezending 
van relevante informatie over het verloop 
van een onderzoek of de 
handhavingsmaatregelen die zijn genomen 
om verwerkingen die naar is bewezen in 
strijd met deze verordening plaatsvinden, 
te doen staken of te verbieden.

Or. en

Amendement 821
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In gevallen waarin een verwerking 
betrekking heeft op betrokkenen in 
verschillende lidstaten heeft de 
toezichthoudende autoriteit van elk van die 
lidstaten het recht aan de gezamenlijke 
onderzoeksmissies of de gezamenlijke 
maatregelen deel te nemen. De bevoegde 
toezichthoudende autoriteit nodigt de 
toezichthoudende autoriteit van elk van die 
lidstaten uit tot deelname aan de 
respectieve gezamenlijke 
onderzoeksmissies of gezamenlijke 
maatregelen en beantwoordt onverwijld het 
verzoek van een toezichthoudende 
autoriteit om daaraan deel te nemen.

2. In gevallen waarin een verwerking 
betrekking heeft op betrokkenen in 
verschillende lidstaten neemt de 
toezichthoudende autoriteit van elk van die 
lidstaten deel aan de gezamenlijke 
onderzoeksmissies of de gezamenlijke 
maatregelen. De bevoegde 
toezichthoudende autoriteit nodigt de 
toezichthoudende autoriteit van elk van die 
lidstaten uit tot deelname aan de 
respectieve gezamenlijke 
onderzoeksmissies of gezamenlijke 
maatregelen en beantwoordt onverwijld het 
verzoek van een toezichthoudende 
autoriteit om daaraan deel te nemen.

Or. en

Motivering

Door de verplichting voor gegevensbeschermingsautoriteiten (GBA's) om samen te werken 
met ambtgenoten in grensoverschrijdende gevallen aan te scherpen wordt onder meer 
voorkomen dat kleinere GBA's te zeer worden belast door gevallen met grote ondernemingen 
die onder hun jurisdictie vallen. Bovendien wordt bij de handhaving van de nieuwe normen 
voor gegevensbescherming onder meer ook het gevaar van forumshopping tegengegaan, 
waarbij de plaats van vestiging dusdanig wordt gekozen dat men onder het gezag valt van een 
GBA die niet de capaciteit heeft om in haar eentje grootschalige onderzoeken uit te voeren.

Amendement 822
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens een toezichthoudende 
autoriteit een in lid 2 bedoelde maatregel 
neemt, deelt zij de ontwerpmaatregel mee 
aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

1. Alvorens de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit een in lid 2 bedoelde maatregel 
neemt, deelt zij de ontwerpmaatregel mee 
aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

Or. en
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Amendement 823
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens een toezichthoudende
autoriteit een in lid 2 bedoelde maatregel 
neemt, deelt zij de ontwerpmaatregel mee 
aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

1. Alvorens de bevoegde autoriteit een in 
lid 2 bedoelde maatregel neemt, deelt zij de 
ontwerpmaatregel mee aan het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie.

Or. en

Amendement 824
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betrekking heeft op verwerkingen die 
verband houden met het aanbieden van 
goederen of diensten aan betrokkenen in 
verschillende lidstaten, of met het 
observeren van hun gedrag; of

a) betrekking heeft op verwerkingen van 
persoonsgegevens die verband houden met 
het aanbieden van goederen of diensten aan 
betrokkenen in verschillende lidstaten 
wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker niet tot 
de EER behoort en geen 
vertegenwoordiger voor het EER-gebied 
benoemt; of

Or. en

Motivering

Dit moet ondernemingen van buiten de EU ertoe stimuleren een vertegenwoordiger op het 
gebied van de EU te benoemen. In de EU gevestigde niet-EU-ondernemingen mogen niet 
gediscrimineerd worden.
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Amendement 825
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) van aanzienlijke invloed kan zijn op het 
vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie; of

Schrappen

Or. en

Amendement 826
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vaststelling beoogt van een lijst van 
verwerkingen waarvoor overeenkomstig 
artikel 34, lid 5, voorafgaande 
raadpleging moet plaatsvinden; of

Schrappen

Or. en

Motivering

Zie de amendementen op artikel 34 inzake voorafgaande raadpleging – de eis dat lijsten 
worden opgesteld en aan de conformiteitstoetsing worden voorgelegd is zeer bureaucratisch 
en innovatie-onvriendelijk. 

Amendement 827
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vaststelling beoogt van een lijst van 
verwerkingen waarvoor overeenkomstig 
artikel 34, lid 5, voorafgaande 
raadpleging moet plaatsvinden; of

Schrappen

Or. en

Amendement 828
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de vaststelling beoogt van de in 
artikel 42, lid 2, bedoelde 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming; of

Schrappen

Or. en

Amendement 829
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de toestemming beoogt voor de in 
artikel 42, lid 2, bedoelde contractuele 
bepalingen; of

Schrappen

Or. en

Amendement 830
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean
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Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de goedkeuring beoogt van bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van 
artikel 43.

Schrappen

Or. en

Motivering

GBA's moeten, gelet op de rechtstreekse werking van de verordening, bevoegd zijn om 
bindende bedrijfsvoorschriften op te stellen zonder gedwongen te zijn deze aan de 
conformiteitstoetsing voor te leggen.

Amendement 831
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) verwerking voor 
onderzoekdoeleinden toestaat 
overeenkomstig artikel 81, lid 3 en/of 
artikel 83, lid 3.

Or. en

Amendement 832
Ivailo Kalfin

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 
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een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer een toezichthoudende
autoriteit geen in lid 2 bedoelde 
ontwerpmaatregel meedeelt of niet voldoet 
aan de verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke 
maatregelen overeenkomstig artikel 56.

een aangelegenheid aan de
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer de bevoegde autoriteit 
geen in lid 2 bedoelde ontwerpmaatregel 
meedeelt of niet voldoet aan de 
verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke
maatregelen overeenkomstig artikel 56.

Or. en

Amendement 833
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie verzoeken 
dat een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen.

4. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie handelend in 
eigen naam verzoeken, respectievelijk 
verzoekt zij, indien een belanghebbende 
daarom vraagt, dat een aangelegenheid 
aan de conformiteitstoetsing wordt 
onderworpen.

Or. en

Motivering

Wanneer er inconsistenties zijn met betrekking tot de toepassing van de verordening die de 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging in gevaar kunnen brengen en gevolgen kunnen hebben 
voor specifieke belanghebbende, moeten deze belanghebbenden het recht worden verleend om 
hun zorgen aan de conformiteitstoetsing voor te leggen.

Amendement 834
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming stelt de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onmiddellijk elektronisch door middel van 
een standaardformulier in kennis van alle 
relevante informatie die het comité heeft 
ontvangen. De voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming 
verstrekt indien nodig vertalingen van 
relevante informatie.

6. De voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming stelt de leden
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
zonder onnodige vertraging elektronisch 
door middel van een standaardformulier in 
kennis van alle relevante informatie die het 
comité heeft ontvangen. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming verstrekt indien 
nodig vertalingen van relevante informatie.

Or. en

Amendement 835
Alejo Vidal Quadras

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming stelt de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onmiddellijk elektronisch door middel van 
een standaardformulier in kennis van alle 
relevante informatie die het comité heeft 
ontvangen. De voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming 
verstrekt indien nodig vertalingen van 
relevante informatie.

6. De voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming stelt de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onverwijld elektronisch door middel van 
een standaardformulier in kennis van alle 
relevante informatie die het comité heeft 
ontvangen. De voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming 
verstrekt indien nodig vertalingen van 
relevante informatie.

Or. en

Amendement 836
Amelia Andersdotter
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Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming brengt over de 
aangelegenheid een advies uit, indien het 
Europees Comité daartoe beslist met 
gewone meerderheid van stemmen van zijn 
leden of indien een toezichthoudende 
autoriteit of de Commissie binnen één 
week nadat de relevante informatie 
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom 
verzoekt. Het advies wordt binnen één
maand vastgesteld met gewone 
meerderheid van stemmen van de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zonder 
onnodige vertraging de in de leden 1 en 3 
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de 
Commissie en de overeenkomstig 
artikel 51 bevoegde toezichthoudende 
autoriteit in kennis van het advies en maakt 
dat advies bekend.

7. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming brengt over de 
aangelegenheid een advies uit, indien het 
Europees Comité daartoe beslist met 
gewone meerderheid van stemmen van zijn 
leden of indien een toezichthoudende 
autoriteit of de Commissie binnen één 
week nadat de relevante informatie 
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom 
verzoekt. Het advies wordt binnen twee 
maanden vastgesteld met gewone 
meerderheid van stemmen van de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zonder 
onnodige vertraging de in de leden 1 en 3 
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de 
Commissie en de overeenkomstig 
artikel 51 bevoegde toezichthoudende 
autoriteit in kennis van het advies en maakt 
dat advies bekend.

Or. en

Amendement 837
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende 
autoriteit en de overeenkomstig artikel 51
bevoegde toezichthoudende autoriteit
nemen het advies van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming in aanmerking 
en delen de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 

8. De in lid 1 bedoelde bevoegde 
toezichthoudende autoriteit neemt het 
advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming in aanmerking en
deelt de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
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advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of 
wijzigen en delen in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of
ze haar ontwerpmaatregel handhaaft of 
wijzigt en deelt in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

Or. en

Amendement 838
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 59 Schrappen
Advies van de Commissie
1. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie binnen tien 
weken nadat een aangelegenheid 
overeenkomstig artikel 58 is voorgelegd, 
of uiterlijk binnen zes weken in het geval 
van artikel 61, een advies vaststellen in 
verband met aangelegenheden die haar 
overeenkomstig de artikelen 58 of 61 zijn 
voorgelegd.
2. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 1 een advies heeft vastgesteld, neemt 
de betrokken toezichthoudende autoriteit 
het advies van de Commissie zoveel 
mogelijk in aanmerking en deelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming mee of zij 
voornemens is haar ontwerpmaatregel te 
handhaven of te wijzigen.
3. Tijdens de in lid 1 bedoelde periode stelt 
de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vast.
4. Wanneer de betrokken 
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toezichthoudende autoriteit niet 
voornemens is het advies van de 
Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de 
in lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat 
geval wordt de ontwerpmaatregel 
gedurende nog één maand niet 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 839
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 1 een advies heeft vastgesteld, neemt de 
betrokken toezichthoudende autoriteit het 
advies van de Commissie zoveel mogelijk
in aanmerking en deelt zij de Commissie 
en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming mee of zij 
voornemens is haar ontwerpmaatregel te 
handhaven of te wijzigen.

2. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 1 een advies heeft vastgesteld, neemt de 
betrokken toezichthoudende autoriteit het 
advies van de Commissie in aanmerking en 
deelt zij de Commissie en het Europees 
Comité voor gegevensbescherming mee of 
zij voornemens is haar ontwerpmaatregel te 
handhaven of te wijzigen.

Or. en

Amendement 840
Seán Kelly, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 Schrappen
Schorsing van een ontwerpmaatregel
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1. Binnen één maand na de in artikel 59, 
lid 4, bedoelde mededeling kan de 
Commissie, wanneer zij ernstig betwijfelt 
of de ontwerpmaatregel voor correcte 
toepassing van deze verordening zorgt of 
anderszins tot inconsequente toepassing 
zou leiden, een met redenen omkleed 
besluit vaststellen, waarin de 
toezichthoudende autoriteit gevraagd 
wordt de vaststelling van de 
ontwerpmaatregel te schorsen, rekening 
houdend met het advies dat 
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of 
artikel 61, lid 2, door het Europees Comité 
voor gegevensbescherming is uitgebracht, 
indien dat nodig lijkt om:
a) de uiteenlopende standpunten van de 
toezichthoudende autoriteit en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te verzoenen, als 
dat nog mogelijk blijkt; of
b) overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), een maatregel vast te stellen.
2. De Commissie legt de duur van de 
schorsing vast, die evenwel niet langer 
mag zijn dan twaalf maanden.
3. Tijdens de in lid 2 bedoelde periode 
mag de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vaststellen.

Or. en

Amendement 841
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
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betrokkenen te beschermen, met name
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in 
afwijking van de in artikel 58 bedoelde 
procedure onverwijld voorlopige 
maatregelen met een bepaalde 
geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onverwijld die maatregelen met opgave 
van redenen mee.

betrokkenen op hun gebied te beschermen, 
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden door een duidelijke inbreuk of 
door ongerechtvaardigde nalatigheid van 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit, 
in afwijking van de in artikel 58 bedoelde 
procedure onverwijld voorlopige 
maatregelen met een bepaalde 
geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit, het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, de Commissie en de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker onverwijld die maatregelen 
met opgave van redenen mede.

Or. en

Amendement 842
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name 
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in 
afwijking van de in artikel 58 bedoelde 
procedure onverwijld voorlopige 
maatregelen met een bepaalde 
geldigheidsduur nemen. De 

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name 
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden, in afwijking van de in artikel 58 
bedoelde procedure onverwijld voorlopige 
maatregelen met een bepaalde 
geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt de 
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toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onverwijld die maatregelen met opgave 
van redenen mee.

bevoegde toezichthoudende autoriteit, het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onverwijld die maatregelen met opgave 
van redenen mee.

Or. en

Amendement 843
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 1 een maatregel heeft 
genomen en van mening is dat er 
dringend definitieve maatregelen moeten 
worden genomen, kan zij het Europees 
Comité voor gegevensbescherming met 
opgave van redenen, waaronder de redenen 
waarom de definitieve maatregelen 
spoedeisend zijn, om een dringend advies 
verzoeken.

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 1 een maatregel heeft 
genomen, verzoekt zij om een dringend 
advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming met opgave van 
redenen voor het verzoek, waaronder de 
redenen waarom de definitieve 
maatregelen spoedeisend zijn.

Or. en

Amendement 844
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) te besluiten over de correcte toepassing 
van deze verordening overeenkomstig 
haar doelstellingen en vereisten in 
verband met aangelegenheden die 
overeenkomstig artikel 58 of artikel 61 
door toezichthoudende autoriteiten zijn 

Schrappen
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meegedeeld, een aangelegenheid 
waarvoor overeenkomstig artikel 60, lid 1, 
een met redenen omkleed besluit is 
vastgesteld of een aangelegenheid 
waarvoor een toezichthoudende autoriteit 
geen ontwerpmaatregel indient en zij 
heeft meegedeeld dat zij niet voornemens 
is het overeenkomstig artikel 59 door de 
Commissie vastgestelde advies te volgen;

Or. en

Amendement 845
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie de volgende activiteiten:

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief, op verzoek van de 
Commissie of andere belanghebbenden de 
volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 846
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) adviseren van de Commissie over 
aangelegenheden in verband met de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Unie, waaronder alle voorgestelde 

a) adviseren van de Europese instellingen 
over aangelegenheden in verband met de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Unie, waaronder alle voorgestelde 
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wijzigingen van deze verordening; wijzigingen van deze verordening;

Or. en

Amendement 847
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onderzoeken van, op eigen initiatief of 
op verzoek van één van zijn leden of op 
verzoek van de Commissie, van alle 
kwesties in verband met de toepassing van 
deze verordening en opstellen van 
richtsnoeren, aanbevelingen en beste 
praktijken voor de toezichthoudende 
autoriteiten, teneinde te bevorderen dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast;

b) onderzoeken van, op eigen initiatief of 
op verzoek van één van zijn leden, de 
Commissie of andere belanghebbenden
van alle kwesties in verband met de 
toepassing van deze verordening en 
opstellen van richtsnoeren, aanbevelingen 
en beste praktijken voor de 
toezichthoudende autoriteiten, teneinde te 
bevorderen dat deze verordening 
consequent wordt toegepast;

Or. en

Amendement 848
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) bevorderen van samenwerking en 
effectieve bilaterale en multilaterale
uitwisseling van de informatie en 
praktijken tussen de toezichthoudende 
autoriteiten;

e) bevorderen van samenwerking en 
effectieve bilaterale en multilaterale 
uitwisseling van de informatie en 
praktijken tussen de toezichthoudende 
autoriteiten, met inbegrip van het 
coördineren van gezamenlijke 
maatregelen en andere 
gemeenschappelijke activiteiten, wanneer 
het daartoe besluit op verzoek van één of 
meerdere toezichthoudende autoriteiten;
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Or. en

Motivering

Artikel 49, letter d, bepaalt slechts dat de ambtstermijn voor de leden van de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten ten minste vier jaar moet bedragen. Daarom is het 
onwaarschijnlijk dat alle lidstaten ambtstermijnen van vijf jaar of meer zullen vaststellen. Als 
een langere ambtstermijn dan de nationale ambtstermijn wordt voorgeschreven, is de 
waarschijnlijkheid dat de leden hun volledige ambtstermijn uitzitten niet erg groot. Evenzo 
moet worden verduidelijkt dat de ambtstermijn van de voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming moet worden gekoppeld aan diens functie op nationaal niveau.

Amendement 849
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming raadpleegt bij het 
uitvoeren van zijn in artikel 66 genoemde 
taken waar nodig de belanghebbende 
partijen en biedt hun de gelegenheid om 
binnen een redelijk tijdsbestek 
commentaar te leveren. Onverlet 
artikel 72 maakt het Europees Comité 
voor gegevensbescherming de resultaten 
van de raadpleging openbaar.

Or. en

Motivering

Alvorens adviezen en verslagen goed te keuren dient het Comité de belanghebbende partijen 
te raadplegen en hun de gelegenheid te geven om binnen een redelijk tijdsbestek commentaar 
te leveren. Deze mogelijkheid bestaat ook op andere gebieden van regelgeving.

Amendement 850
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming informeert de 
Commissie regelmatig en tijdig over de 
resultaten van zijn activiteiten. Het stelt 
een jaarverslag op over de situatie in 
verband met de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens in de 
Unie en in derde landen.

Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming informeert de 
Commissie regelmatig en tijdig over de 
resultaten van zijn activiteiten. Het stelt 
een jaarverslag op over de situatie in 
verband met de bescherming van 
natuurlijke en rechtspersonen met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens in de Unie en in derde 
landen.

Or. de

Amendement 851
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd. Zij kunnen uit 
hun ambt worden ontzet door een besluit 
van het Europees Parlement dat wordt 
aangenomen met een meerderheid van 
twee derde van de uitgebrachte stemmen 
en bij meerderheid van de leden van het 
Parlement.

Or. fr

Amendement 852
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen uit hun 
ledenkring, indien zij van mening zijn dat 
de rechten van betrokkenen uit hoofde van 
deze verordening geschonden zijn als 
gevolg van de verwerking van 
persoonsgegevens en zij beschikken over 
een budget van ten minste 80 000 euro en 
over een representatief ledenbestand met 
een dienovereenkomstige ledenstructuur.

Or. de

Motivering

De vereisten van een minimumbudget en een representatief ledenbestand zijn noodzakelijk om 
te voorkomen dat het instrument van collectieve actie wordt misbruikt of dat verenigingen 
puur met het oog op een dergelijke actie worden opgericht, en tevens om te waarborgen dat 
de advocaten- en proceskosten althans gedeeltelijk zijn gedekt.

Amendement 853
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien zij van mening zijn dat er een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien zij van mening zijn dat er een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
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heeft plaatsgevonden. heeft plaatsgevonden of indien zij van 
mening zijn dat een voor de verwerking 
verantwoordelijke niet aan de 
verplichtingen krachtens artikel 23 heeft 
voldaan.

Or. en

Amendement 854
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep, waaronder het in 
artikel 73 bedoelde recht een klacht in te 
dienen bij een toezichthoudende autoriteit, 
heeft iedere natuurlijke persoon het recht 
een beroep in rechte in te stellen, indien hij 
van mening is dat zijn rechten uit hoofde 
van deze verordening geschonden zijn als 
gevolg van een verwerking van zijn 
persoonsgegevens die niet aan deze 
verordening voldoet.

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep, waaronder het in 
artikel 73 bedoelde recht een klacht in te 
dienen bij een toezichthoudende autoriteit, 
heeft iedere natuurlijke of rechtspersoon
het recht een beroep in rechte in te stellen, 
indien hij van mening is dat zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening geschonden 
zijn als gevolg van een verwerking van zijn 
persoonsgegevens die niet aan deze 
verordening voldoet.

Or. de

Amendement 855
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een vordering tegen een voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker wordt ingesteld bij de 
gerechtelijke instanties van de lidstaat waar 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker een vestiging heeft. Een 

2. Een vordering tegen een voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker wordt ingesteld bij de 
gerechtelijke instanties van de lidstaat waar 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker een vestiging heeft. Een 
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dergelijke vordering kan ook worden 
ingesteld bij de gerechtelijke instanties van 
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk 
verblijft, tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een autoriteit is die 
optreedt in de uitoefening van het 
overheidsgezag.

dergelijke vordering kan ook worden 
ingesteld bij de gerechtelijke instanties van 
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk 
verblijft, tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een autoriteit is die 
optreedt in de uitoefening van het 
overheidsgezag. De afwijking is niet van 
toepassing op een openbare autoriteit van 
een derde land.

Or. en

Amendement 856
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een vordering tegen een voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker wordt ingesteld bij de 
gerechtelijke instanties van de lidstaat waar 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker een vestiging heeft. Een 
dergelijke vordering kan ook worden 
ingesteld bij de gerechtelijke instanties van 
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk 
verblijft, tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een autoriteit is die 
optreedt in de uitoefening van het 
overheidsgezag.

2. Een vordering tegen een voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker kan worden ingesteld ofwel bij 
de gerechtelijke instanties van de lidstaat 
waar de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker een 
vestiging heeft of bij de gerechtelijke 
instanties van de lidstaat waar de 
betrokkene gewoonlijk verblijft, tenzij de 
voor de verwerking verantwoordelijke een 
autoriteit is van een lidstaat die optreedt in 
de uitoefening van het overheidsgezag.

Or. en

Amendement 857
Bernd Lange

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

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in artikel 74 bedoelde 
rechten namens één of meer betrokkenen 
uit te oefenen. Organen, organisaties of 
verenigingen in de zin van artikel 73, 
lid 2, kunnen geen verzoek tot 
schadevergoeding overeenkomstig 
artikel 77 indienen.

Or. en

Amendement 858
Paul Rübig

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 en 75 
bedoelde rechten namens één of meer 
betrokkenen uit te oefenen.

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 en 75 
bedoelde rechten namens één of meer 
betrokkenen uit hun ledenkring uit te 
oefenen.

Or. de

Motivering

De vereisten van een minimumbudget en een representatief ledenbestand zijn noodzakelijk om 
te voorkomen dat het instrument van collectieve actie wordt misbruikt of dat verenigingen 
puur met het oog op een dergelijke actie worden opgericht, en tevens om te waarborgen dat 
de advocaten- en proceskosten althans gedeeltelijk zijn gedekt.

Amendement 859
Amelia Andersdotter

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

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74, 75 
en 77 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

Or. en

Amendement 860
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die geldelijke of niet-
geldelijke schade, zoals leed of tijdverlies, 
heeft geleden als gevolg van een 
onrechtmatige verwerking of een handeling 
die met deze verordening strijdig is, heeft 
het recht om van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

Or. en

Amendement 861
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
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verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

verantwoordelijke vergoeding te 
ontvangen.

Or. en

Motivering

De aansprakelijkheid moet bij de voor de verwerking verantwoordelijke blijven liggen zoals 
ook nu het geval is in de richtlijn. De voor de verwerking verantwoordelijke is degene die in 
rechtstreekse verbinding staat met de betrokkene en aansprakelijk is jegens de betrokkene. 
Normaliter bepalen de voor de verwerking verantwoordelijke en de verwerker hun 
aansprakelijkheidsverhoudingen in de contractuele regelingen voor de gevallen waarin de 
verwerker niet handelt zoals hem of haar is gevraagd door de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Amendement 862
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke vergoeding te 
ontvangen.

Or. en

Amendement 863
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
bij de verwerking betrokken is, zijn alle 

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
bij de verwerking betrokken is, zijn alle 
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voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers hoofdelijk gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade.

voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers hoofdelijk gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade. In het 
geval van een groep van ondernemingen 
is heel de groep als één enkele 
economische entiteit aansprakelijk.

Or. en

Amendement 864
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker bij de verwerking betrokken is, 
zijn alle voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers
hoofdelijk gehouden tot volledige 
vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke bij de 
verwerking betrokken is, zijn alle voor de 
verwerking verantwoordelijken hoofdelijk 
gehouden tot volledige vergoeding van de 
schade voor zover de respectieve 
aansprakelijkheid van de gezamenlijk 
voor de verwerking verantwoordelijken 
niet is vastgesteld in de in artikel 24 
bedoelde wettelijke regeling.

Or. en

Motivering

Gezamenlijk voor de verwerking verantwoordelijken moeten de mogelijkheid hebben om hun 
respectieve aansprakelijkheid contractueel vast te leggen en aldus hun respectieve rollen en 
hun directe of indirecte relaties met betrokkenen weer te geven. De hoofdelijke 
aansprakelijkheid is alleen van toepassing op gezamenlijk voor de verwerking 
verantwoordelijken wanneer hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid niet is 
vastgelegd in een wettelijke regeling, zoals vereist krachtens artikel 24.

Amendement 865
Pilar del Castillo Vera
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Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker bij de verwerking betrokken is, 
zijn alle voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers
hoofdelijk gehouden tot volledige 
vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke bij de 
verwerking betrokken is, zijn alle voor de 
verwerking verantwoordelijken hoofdelijk 
gehouden tot volledige vergoeding van de
schade.

Or. en

Amendement 866
Pilar del Castillo Vera

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven van 
deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst 
dat de schade hem niet kan worden 
toegerekend.

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke kan geheel of 
gedeeltelijk worden ontheven van deze 
aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de 
schade hem niet kan worden toegerekend.

Or. en

Amendement 867
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven van 

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke kan geheel of 
gedeeltelijk worden ontheven van deze 
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deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst 
dat de schade hem niet kan worden 
toegerekend.

aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de 
schade hem niet kan worden toegerekend.

Or. en

Amendement 868
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

Or. en

Amendement 869
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, de gevoeligheid 
van de betrokken persoonsgegevens, het 
feit of de inbreuk opzettelijk of uit 
nalatigheid is gepleegd, de omvang van de 
schade of het risico van aanzienlijke 
schade als gevolg van de overtreding, de 
mate waarin de natuurlijke of de 
rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
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te verhelpen. en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen. Ofschoon een 
beoordelingsmarge wordt geboden bij het 
opleggen van dergelijke sancties, teneinde 
rekening te houden met de hierboven 
uiteengezette omstandigheden en met 
andere situatiespecifieke feiten, kunnen 
divergenties bij de toepassing van 
administratieve sancties worden herzien 
overeenkomstig de conformiteitstoetsing.

Or. en

Amendement 870
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, de gevoeligheid 
van de betrokken gegevens, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de omvang van de schade of het 
risico van schade als gevolg van de 
overtreding, de mate waarin de natuurlijke 
of de rechtspersoon aansprakelijk is en 
reeds vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen. In voorkomend geval heeft 
de gegevensbeschermingsautoriteit ook de 
bevoegdheid om te verlangen dat een 
functionaris voor gegevensbescherming 
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wordt benoemd, als een orgaan, 
organisatie of vereniging ervoor heeft 
gekozen dit niet te doen.

Or. en

Motivering

Dit amendement heeft tot doel ervoor te zorgen dat opzettelijk gepleegde of door 
roekeloosheid ontstane inbreuken zwaarder worden bestraft dan door nalatigheid 
veroorzaakte inbreuken, dat de straf evenredig is aan het gepleegde feit en de zwaarste 
straffen worden voorbehouden aan de ernstigste fouten.

Amendement 871
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Verzwarende factoren die pleiten 
voor het opleggen van administratieve 
geldboetes overeenkomend met de in de 
leden 4 tot en met 6 vermelde 
bovengrenzen zijn met name:
i) herhaalde overtredingen waarbij de 
geldende wetgeving op roekeloze wijze 
wordt genegeerd;
ii) weigering om mee te werken aan of 
obstructie van een handhavingsproces;
iii) opzettelijke, ernstige overtredingen die 
aanzienlijke schade kunnen veroorzaken;
iv) niet-uitvoering van een 
effectbeoordeling inzake 
gegevensbescherming;
v) niet-benoeming van een functionaris 
voor gegevensbescherming.

Or. en
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Amendement 872
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Verzachtende factoren die pleiten 
voor het opleggen van administratieve 
geldboetes overeenkomend met de in de 
leden 4 tot en met 6 vermelde 
ondergrenzen zijn o.a.:
i) maatregelen die door de natuurlijke of 
rechtspersoon zijn genomen om te 
waarborgen dat aan de relevante 
verplichtingen wordt voldaan;
ii) echte onzekerheid over de vraag of de 
activiteit een schending van de relevante 
verplichtingen inhield;
iii) onmiddellijke beëindiging van de 
schending wanneer hiervan kennis wordt 
verkregen;
iv) medewerking aan 
handhavingsprocessen;
v) uitvoering van een effectbeoordeling 
inzake gegevensbescherming;
vi) benoeming van een functionaris voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 873
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij een eerste en niet-opzettelijke niet-
naleving van deze verordening kan een 
schriftelijke waarschuwing worden 

3. Bij een eerste en niet-opzettelijke niet-
naleving van deze verordening kan een 
schriftelijke waarschuwing worden 
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gegeven zonder dat er een sanctie wordt 
opgelegd, wanneer:

gegeven zonder dat er een sanctie wordt 
opgelegd.

Or. en

Amendement 874
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een natuurlijke persoon 
persoonsgegevens verwerkt zonder 
commerciële belangen; of

Schrappen

Or. en

Amendement 875
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 876
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 1 000 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 2% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 1 000 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 5% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. en

Motivering

De administratieve sancties moeten afschrikkend zijn om onze grondrechten te kunnen 
beschermen.

Amendement 877
Amelia Andersdotter, Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene beginselen 
in hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting.

1. De lidstaten voorzien wanneer dit 
noodzakelijk is in uitzonderingen op of 
afwijkingen van de bepalingen inzake de 
algemene beginselen in hoofdstuk II, de 
rechten van de betrokkenen in 
hoofdstuk III, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker in 
hoofdstuk IV, de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen en 
internationale organisaties in hoofdstuk V, 
de onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten in hoofdstuk VI en 
samenwerking en conformiteit in 
hoofdstuk VII, om het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting.

Or. en
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Amendement 878
Angelika Niebler

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor artistieke 
en literaire doeleinden in uitzonderingen op 
of afwijkingen van de bepalingen inzake de 
algemene beginselen in hoofdstuk II, de 
rechten van de betrokkenen in 
hoofdstuk III, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker in 
hoofdstuk IV, de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen en 
internationale organisaties in hoofdstuk V, 
de onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten in hoofdstuk VI en 
samenwerking en conformiteit in 
hoofdstuk VII, om het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting.

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
journalistieke of voor artistieke en literaire 
doeleinden in uitzonderingen op of 
afwijkingen van de bepalingen inzake de 
algemene beginselen in hoofdstuk II, de 
rechten van de betrokkenen in 
hoofdstuk III, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker in 
hoofdstuk IV, de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen en 
internationale organisaties in hoofdstuk V, 
de onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten in hoofdstuk VI en 
samenwerking en conformiteit in 
hoofdstuk VII, om het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting.

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 879
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming vaardigt, na 
raadpleging van vertegenwoordigers van 
de pers, auteurs en artiesten, betrokkenen 
en relevante maatschappelijke 
organisaties, richtsnoeren uit om duidelijk 
te maken wanneer dergelijke 
uitzonderingen of afwijkingen nodig 
kunnen zijn.

Or. en

Amendement 880
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
Verwerking van persoonsgegevens en het 
beginsel van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten
Overheidsinstanties en openbare organen 
mogen persoonsgegevens in documenten 
die zij in hun bezit hebben, vrijgeven 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
ten aanzien van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten dat 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens verzoent met het 
beginsel van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat het openbaar toezicht op kwesties van algemeen belang niet 
onnodig gehinderd wordt door gegevensbeschermingsregels. Zoals de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming, de Groep artikel 29 en het FRA in een aantal 
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adviezen aangaven, dient daarom de toegang van het publiek tot officiële documenten te 
worden gewaarborgd.

Amendement 881
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
Overheidsinstanties en openbare organen 
mogen persoonsgegevens in documenten 
die zij in hun bezit hebben, vrijgeven 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
ten aanzien van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten dat 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens verzoent met het 
beginsel van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten.

Or. en

Motivering

Het is van cruciaal belang dat het openbaar toezicht op kwesties van algemeen belang niet 
onnodig gehinderd wordt door gegevensbeschermingsregels. Zoals de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming, de Groep artikel 29 en het FRA in een aantal 
adviezen aangaven, dient de toegang van het publiek tot officiële documenten daarom te 
worden gewaarborgd middels een artikel en niet uitsluitend in een overweging te figureren.

Amendement 882
Amelia Andersdotter

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening en overeenkomstig artikel 9, 

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

moeten verwerkingen van 
persoonsgegevens over gezondheid worden 
verricht op grond van EU-wetgeving of 
nationale wetgeving waarin passende en 
specifieke waarborgen voor de 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene zijn 
opgenomen, en moeten deze verwerkingen 
noodzakelijk zijn:

Or. en

Amendement 883
Silvia-Adriana Ţicău

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 884
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om andere redenen van openbaar belang c) om andere redenen van openbaar belang 
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op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen
van de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten 
in het kader van de 
ziektekostenverzekering.

op gebieden als sociale bescherming
teneinde de in de nationale wetgeving van 
de lidstaat neergelegde, relevante taken te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 885
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 886
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
kunnen de lidstaten bij wet specifieke 
voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
kunnen de lidstaten bij wet of bij 
collectieve overeenkomst tussen 
werkgevers en werknemers specifieke 
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werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, gezondheid 
en veiligheid op het werk en 
strafrechtelijke veroordelingen, met het 
oog op de uitoefening en het genot van de 
met de arbeidsverhouding samenhangende 
individuele of collectieve rechten en 
voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 887
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet 
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 

1. Onverlet deze verordening kunnen de 
lidstaten bij wet specifieke voorschriften 
vaststellen voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding, met name 
met het oog op aanwerving, de uitvoering 
van het arbeidscontract, met inbegrip van 
de naleving van wettelijke of uit 
collectieve overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.
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beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 888
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. en

Motivering

It is of utmost importance that the Commission recognises that the labour market is regulated 
very differently in the different Member States. Some Member States have a tradition with 
legislation and other Member States have a high degree of regulation that stems from 
collective agreements on the labour market thus collective agreements made by the parties on 
the labour market should have same legal standing as legislation with regards to processing 
personal data.In this area it would not be acceptable that the Commission could adopt 
delegated acts since this would influence the freedom of the parties on the labour market to 
create collective agreements.

Amendement 889
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
nemen de lidstaten regelingen aan met 
betrekking tot de verwerking van 
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wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden worden verwerkt.
Elke lidstaat deelt de Commissie de door 
hem overeenkomstig dit lid vastgestelde 
wettelijke bepalingen mee, alsook alle 
latere wijzigingen ervan.

Or. en

Amendement 890
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden uit hoofde 
van artikel 6, lid 2, en artikel 9, lid 2, 
onder i), worden verwerkt, wanneer:

Or. en

Motivering

Artikel 83 voorziet in een onafhankelijke rechtsgrondslag voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden, mits de hierin opgenomen criteria zijn 
vervuld. Dit amendement maakt duidelijk dat de andere rechtsgrondslagen voor de 
verwerking van persoonsgegevens, die zijn opgenomen in de artikelen 6 en 9 (zoals de 
toestemming van de betrokkene), onverlet blijven en dat onderzoekers bij de verwerking van 
persoonsgegevens zich kunnen beroepen op deze bepalingen in plaats van op artikel 83, lid 1.

Amendement 891
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens die niet onder de 
in de artikelen 8 en 9 van de verordening 
opgenomen categorieën gegevens vallen, 
alleen voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

Or. en

Amendement 892
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening mogen persoonsgegevens 
alleen voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

1. Onverlet deze verordening mogen 
persoonsgegevens alleen voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden worden verwerkt, wanneer:

Or. en

Amendement 893
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

1. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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Or. en

Amendement 894
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

1. (Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 895
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk 
door verwerking van gegevens waarmee 
de betrokkene niet of niet langer kan 
worden geïdentificeerd;

Schrappen

Or. en

Amendement 896
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk
door verwerking van gegevens waarmee de 
betrokkene niet of niet langer kan worden 
geïdentificeerd;

a) deze doeleinden redelijkerwijs niet 
kunnen worden bereikt door verwerking 
van gegevens waarmee de betrokkene niet 
of niet langer kan worden geïdentificeerd;

Or. en

Amendement 897
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verdere verwerking van de gegevens 
voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden wordt niet 
als onverenigbaar beschouwd op grond 
van artikel 5, lid 1, onder b, mits de 
verwerking:
a) is onderworpen aan de voorwaarden en 
garanties van dit artikel; en tevens
b) voldoet aan alle andere relevante 
wetgeving.

Or. en

Amendement 898
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Met inachtneming van enkel de 
uitzondering in lid 3 mogen 
persoonsgegevens die onder de in de 
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artikelen 8 en 9 van de verordening 
opgenomen categorieën gegevens vallen, 
alleen voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt indien de betrokkenen 
overeenkomstig artikel 4, lid 8 
toestemming hiervoor hebben gegeven.

Or. en

Amendement 899
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gegevens waardoor informatie aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
betrokkene kan worden toegekend, 
gescheiden worden bewaard van andere 
informatie, voor zover deze doeleinden op 
die manier kunnen worden bereikt.

Schrappen

Or. en

Amendement 900
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) De lidstaten kunnen bij wet 
voorzien in uitzonderingen op de in lid 2 
bepaalde vereiste inzake toestemming 
voor onderzoek ingeval van onderzoek dat 
uitzonderlijk hoge openbare belangen 
dient, indien dat onderzoek niet op een 
andere manier kan worden verricht. De 
gegevens in kwestie worden volgens de 
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hoogst mogelijke normen geanonimiseerd 
of gepseudonimiseerd en alle mogelijke 
maatregelen worden getroffen om 
heridentificatie van de betrokkenen te 
voorkomen. Een dergelijke verwerking is 
onderworpen aan voorafgaande 
toestemming van de relevante nationale 
toezichthoudende autoriteit(en) 
overeenkomstig artikel 34, lid 1, van deze 
verordening en aan de in hoofdstuk VII, 
afdeling 2, van deze verordening 
opgenomen conformiteitstoetsing.

Or. en

Amendement 901
Giles Chichester

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verdere verwerking van de gegevens 
voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden wordt niet 
als onverenigbaar beschouwd op grond 
van artikel 5, lid 1, letter b, mits de 
verwerking:
a) is onderworpen aan de voorwaarden en 
garanties van dit artikel; en tevens
b) voldoet aan alle andere relevante 
wetgeving.

Or. en

Motivering

Dit amendement legt een verband tussen artikel 5, lid 1, letter b, en artikel 83 en maakt aldus 
duidelijk dat historische, statistische en wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden niet als 
onverenigbaar moeten worden beschouwd.
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Amendement 902
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen de grenzen van deze 
verordening en met name dit artikel 
kunnen de lidstaten specifieke regelingen 
aannemen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden 
en in het bijzonder voor 
volksgezondheidsonderzoek.

Or. en

Motivering

De regels voor gegevensbescherming op het niveau van de lidstaten zijn complex en omvatten 
talloze nuances, ook als het gaat om volksgezondheidsonderzoek. De nationale wetgever moet 
de mogelijkheid krijgen om concrete maatregelen aan te nemen of te handhaven ten aanzien 
van de ethische toetsing van volksgezondheidsonderzoek dat wordt verricht zonder dat 
toestemming van de betrokkene is vereist. Ethische toetsing op het niveau van de lidstaat biedt 
betrokkenen de garantie dat het gebruik en het hergebruik van hun persoonsgegevens voor 
onderzoeksdoeleinden in overeenstemming is met de maatschappelijke waarden op een 
bepaald tijdstip.

Amendement 903
Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organen die historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek verrichten, 
mogen persoonsgegevens alleen 
publiceren of op andere wijze 
bekendmaken, wanneer:

Schrappen

a) de betrokkene onder de in artikel 7 
gestelde voorwaarden daarvoor 



AM\923501NL.doc 121/130 PE502.174v02-00

NL

toestemming heeft gegeven;
b) de publicatie van persoonsgegevens 
nodig is om de onderzoeksresultaten te 
presenteren of het onderzoek te 
vergemakkelijken, mits de belangen of de 
grondrechten en grondvrijheden van de 
betrokkene geen voorrang hebben boven 
deze belangen; of
c) de betrokkene de gegevens heeft 
bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 904
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organen die historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek verrichten, 
mogen persoonsgegevens alleen publiceren 
of op andere wijze bekendmaken, 
wanneer:

2. Organen die historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek verrichten, 
mogen persoonsgegevens alleen met de 
overeenkomstig artikel 4, lid 8, verstrekte 
toestemming van de betrokkenen 
publiceren of op andere wijze 
bekendmaken.

Or. en

Amendement 905
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de persoonsgegevens worden 
verwerkt om geaggregeerde 
gegevensverslagen te produceren die 
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geheel bestaan uit anonieme gegevens, 
pseudonieme gegevens, of beide.

Or. en

Motivering

Het doel van dergelijke verslagen is niet om personen te identificeren of te traceren. Voor de 
opstelling van dergelijke verslagen worden reeksen individuele gegevens op een anonieme 
manier gepoold zonder afbreuk te doen aan de privacy. Web analytics is een voorbeeld van 
geaggregeerde gegevensverslagen.

Amendement 906
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker mag 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden doorgeven aan een derde land 
of een internationale organisatie 
wanneer:
a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk 
door verwerking van gegevens waarmee 
de betrokkene niet of niet langer kan 
worden geïdentificeerd;
b) de ontvanger redelijkerwijs geen 
toegang heeft tot gegevens aan de hand 
waarvan informatie kan worden 
toegeschreven aan een geïdentificeerde of 
identificeerbare betrokkene; en tevens
c) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens heridentificatie van de 
betrokkene verbieden en de verwerking 
van gegevens beperken overeenkomstig de 
in dit artikel opgenomen voorwaarden en 
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garanties.

Or. en

Motivering

Een ontvanger van voor wetenschappelijke onderzoeksdoelstellingen doorgegeven 
versleutelde gegevens heeft geen enkele mogelijkheid om de betrokkenen te heridentificeren. 
Hij heeft op grond van dit amendement geen toegang tot de versleuteling en mag volgens het 
contract betrokkenen niet heridentificeren. Met dit amendement wordt het proces dat toe doel 
heeft er redelijkerwijs voor te zorgen dat ontvangers in derde landen niet kunnen en niet 
zullen overgaan tot heridentificatie van versleutelde gegevens, in een formele vorm gegoten, 
waardoor het mogelijk wordt dergelijke gegevens zonder verdere rompslomp door te geven.

Amendement 907
Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie en 
toegang van de betrokkene, en van de in 
die omstandigheden geldende voorwaarden 
en waarborgen voor de rechten van de 
betrokkene.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten, met uitzondering van technische 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie en 
toegang van de betrokkene, en van de in 
die omstandigheden geldende voorwaarden 
en waarborgen voor de rechten van de 
betrokkene.

Or. en

Amendement 908
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Verwerking van gegevens betreffende 

strafrechtelijke veroordelingen ter 
bestrijding van vermogensdelicten

Binnen de grenzen van deze verordening 
en overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder 
j), is verwerking van persoonsgegevens 
met betrekking tot strafrechtelijke 
veroordelingen of daaraan gerelateerde 
veiligheidsmaatregelen met als doel de in 
artikel 9, lid 2, onder b) genoemde 
specifieke rechten van voor de verwerking 
verantwoordelijken uit te oefenen 
wanneer is voldaan aan de criteria van 
openbaar belang uit hoofde van artikel 9, 
lid 2, onder g), toegestaan wanneer is 
voorzien in gepaste maatregelen voor de 
bescherming van de grondrechten en de 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkene en kan worden aangetoond 
dat het doel van de verwerking in 
aanzienlijke mate afwijkt van de reeds in 
artikel 21, onder d), van deze verordening 
vastgestelde uitzondering, en:
a) wordt bijgedragen aan het voorkomen, 
onderzoeken en opsporen van 
vermogensdelicten door openbare 
autoriteiten, of
b) steun wordt geboden aan de openbare 
autoriteiten bij het voorkomen van 
vermogensdelicten van 
grensoverschrijdende aard,
en zal in deze gevallen na voorafgaande 
toestemming door een bevoegde 
gegevensbeschermingsautoriteit worden 
verricht op basis van de historische 
toestemming van de betrokkene, zelfs 
indien deze toestemming zou zijn 
ingetrokken en onverlet het in artikel 17 
neergelegde recht op wissing. Wanneer de 
voor de verwerking verantwoordelijke van 
de bevoegde openbare autoriteit 
toestemming heeft gekregen voor een 
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dergelijke verwerking wordt de 
betrokkene op de hoogte gesteld van het 
feit dat toestemming is verkregen 
overeenkomstig de in artikel 14 
vastgestelde verplichtingen. Het recht op 
rectificatie prevaleert onder deze 
omstandigheden.

Or. en

Motivering

De openbare autoriteiten zijn de autoriteiten die bevoegd zijn voor het verrichten van 
onderzoek naar misdadige activiteiten. Het zou onverstandig zijn om de verordening 
betreffende gegevensbescherming te gebruiken om af te wijken van het beginsel dat 
strafrechtelijk onderzoek en misdaadbestrijding worden gedaan door openbare autoriteiten.

Amendement 909
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten specifieke 
voorschriften vaststellen voor de in 
artikel 53, lid 2, bedoelde 
onderzoeksbevoegdheden van de 
toezichthoudende autoriteiten in verband 
met voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers die 
onderworpen zijn aan het in de nationale 
wetgeving, of in de door nationale 
bevoegde instanties vastgestelde 
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of 
een andere gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht, wanneer dit 
noodzakelijk en evenredig is om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de geheimhoudingsplicht.
Deze voorschriften zijn slechts van 
toepassing op persoonsgegevens die de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker in het kader van een onder 

1. Onverlet deze verordening kunnen de 
lidstaten specifieke voorschriften 
vaststellen voor de in artikel 53, lid 2, 
bedoelde onderzoeksbevoegdheden van de 
toezichthoudende autoriteiten in verband 
met voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers die 
onderworpen zijn aan het in de nationale 
wetgeving, of in de door nationale 
bevoegde instanties vastgestelde 
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of 
een andere gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht, wanneer dit 
noodzakelijk en evenredig is om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de geheimhoudingsplicht.
Deze voorschriften zijn slechts van 
toepassing op persoonsgegevens die de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker in het kader van een onder 
deze geheimhoudingsplicht vallende 
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deze geheimhoudingsplicht vallende 
activiteit heeft ontvangen of verkregen.

activiteit heeft ontvangen of verkregen.

Or. en

Amendement 910
Silvia-Adriana Ţicău

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten specifieke 
voorschriften vaststellen voor de in 
artikel 53, lid 2, bedoelde 
onderzoeksbevoegdheden van de 
toezichthoudende autoriteiten in verband 
met voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers die 
onderworpen zijn aan het in de nationale 
wetgeving, of in de door nationale 
bevoegde instanties vastgestelde 
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of 
een andere gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht, wanneer dit 
noodzakelijk en evenredig is om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te
verzoenen met de geheimhoudingsplicht.
Deze voorschriften zijn slechts van 
toepassing op persoonsgegevens die de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker in het kader van een onder 
deze geheimhoudingsplicht vallende 
activiteit heeft ontvangen of verkregen.

1. Onverlet deze verordening kunnen de 
lidstaten specifieke voorschriften 
vaststellen voor de in artikel 53, lid 2, 
bedoelde onderzoeksbevoegdheden van de 
toezichthoudende autoriteiten in verband 
met voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers die 
onderworpen zijn aan het in de nationale 
wetgeving, of in de door nationale 
bevoegde instanties vastgestelde 
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of 
een andere gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht, wanneer dit 
noodzakelijk en evenredig is om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de geheimhoudingsplicht.
Deze voorschriften zijn slechts van 
toepassing op persoonsgegevens die de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker in het kader van een onder 
deze geheimhoudingsplicht vallende 
activiteit heeft ontvangen of verkregen.

Or. en

Amendement 911
Paul Rübig
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Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer kerken en religieuze 
verenigingen of gemeenschappen in een 
lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepassen, kunnen dergelijke voorschriften 
van toepassing blijven, mits deze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
bepalingen van deze verordening.

1. Wanneer kerken en religieuze 
verenigingen of gemeenschappen in een 
lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van natuurlijke en 
rechtspersonen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens 
toepassen, kunnen dergelijke voorschriften 
van toepassing blijven, mits deze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
bepalingen van deze verordening.

Or. de

Amendement 912
Amelia Andersdotter

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Kerken en religieuze verenigingen die 
overeenkomstig lid 1 uitgebreide 
voorschriften toepassen, voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening.

2. Kerken en religieuze verenigingen die 
overeenkomstig lid 1 uitgebreide 
voorschriften toepassen, zijn onderworpen 
aan toezicht door een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 913
Jean-Pierre Audy

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

2. De in artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, 
artikel 12, lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, 
lid 3, artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, 
lid 5, artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, 
lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. fr

Amendement 914
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening legt natuurlijke of 
rechtspersonen geen aanvullende 
verplichtingen op met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens in 
verband met het verstrekken van openbare 
elektronischecommunicatiediensten in 
openbare communicatienetwerken in de 
Unie, voor zover zij op grond van 
Richtlijn 2002/58/EG onderworpen zijn 
aan specifieke verplichtingen met dezelfde 
doelstelling.

1. Deze verordening is niet van toepassing, 
voor zover Richtlijn 2002/58/EG voorziet 
in verwerking van gegevens.

Or. en
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Amendement 915
Franck Proust

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2002/58/EG wordt geschrapt.

2. Artikel 1, lid 2, artikel 2, onder b) en c), 
artikel 4, leden 3, 4 en 5, en de artikelen 6 
en 9 van Richtlijn 2002/58/EG worden
geschrapt.

Or. fr

Amendement 916
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2002/58/EG wordt geschrapt.

2. Artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2002/58/EG wordt geschrapt. Het 
resterend gedeelte van Richtlijn 
2002/58/EG blijft onaangetast.

Or. en

Amendement 917
Jens Rohde, Bendt Bendtsen

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De door de Commissie vastgestelde 
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen worden om de 
twee jaar door het Europees Parlement en 
de Raad geëvalueerd.

Or. en
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