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Amendement 72
David Casa

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De economische en sociale integratie 
die het gevolg is van de werking van de 
interne markt heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename van de 
grensoverschrijdende stromen van 
persoonsgegevens. De 
gegevensuitwisseling tussen economische 
en sociale actoren is in de publieke en de 
particuliere sector toegenomen. De 
nationale autoriteiten van de lidstaten 
moeten op grond van het EU-recht 
samenwerken en persoonsgegevens 
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen 
of om taken uit te voeren namens een 
autoriteit in een andere lidstaat.

(4) De economische en sociale integratie 
die het gevolg is van de werking van de 
interne markt heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename van de 
grensoverschrijdende activiteiten. De 
gegevensuitwisseling tussen economische 
en sociale actoren is in de publieke en de 
particuliere sector toegenomen. De 
nationale autoriteiten van de lidstaten 
moeten op grond van het EU-recht 
samenwerken en persoonsgegevens 
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen 
of om taken uit te voeren namens een 
autoriteit in een andere lidstaat.

Or. en

Amendement 73
David Casa

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Door snelle technologische 
ontwikkelingen en globalisering zijn 
nieuwe uitdagingen voor de bescherming 
van persoonsgegevens ontstaan. De mate 
waarin gegevens worden verzameld en 
gedeeld, is enorm gestegen. Door 
technologie kunnen bedrijven en overheid 

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

bij het uitvoeren van hun activiteiten meer 
dan ooit tevoren gebruikmaken van 
persoonsgegevens. Mensen maken hun 
persoongegevens steeds vaker wereldwijd 
bekend. Technologie heeft zowel de 
economie als het maatschappelijk leven 
ingrijpend veranderd en heeft het 
noodzakelijk gemaakt het vrije verkeer van 
gegevens binnen de Unie te 
vergemakkelijken en de doorgifte naar 
derde landen en internationale organisaties
te beveiligen, alsook om te zorgen voor de 
hoogste mate van bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 74
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
van hetzij een verklaring, hetzij een 
ondubbelzinnige, actieve handeling 
vrijelijk een specifieke en geïnformeerde 
indicatie te geven omtrent zijn wensen, 
teneinde te waarborgen dat personen er 
zich bewust van zijn dat zij toestemming 
geven voor de verwerking van 
persoonsgegevens, bijvoorbeeld door bij 
een bezoek aan een internetwebsite op een 
vakje te klikken, of door een andere 
verklaring of een andere handeling waaruit 
in dit verband duidelijk blijkt dat de 
betrokkene instemt met de voorgestelde 
verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit 
laat de mogelijkheid om toestemming voor 
verwerking te verlenen onder 
gebruikmaking van de juiste instellingen 
van een webbrowser of andere applicatie 
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of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

overeenkomstig Richtlijn 2002/58/EG. De 
toestemming dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

Or. en

Motivering

Vermeden moet worden dat de verordening te veel vereisten voorschrijft om toestemming te 
verlenen. Dit amendement beoogt ervoor te zorgen dat er gebruik gemaakt blijft worden van 
de impliciete toestemming en verwerking in overeenstemming met Richtlijn 2002/58/EG door 
middel van de juiste instellingen van een browser of andere applicatie. (verg. overweging 66 
van Richtlijn 136/2009/EG).

Amendement 75
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat. De belangrijkste vestiging 
van de verwerker die niet tevens een voor 
de verwerking verantwoordelijke is, dient 
de plaats te zijn waar zich zijn centrale 
administratie in de Unie bevindt.

Or. en

Motivering

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

Amendement 76
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(27) De belangrijkste vestiging van een 
voor de verwerking verantwoordelijke 
en/of een verwerker in de Unie dient te 
worden vastgesteld op grond van 
objectieve criteria, zoals het effectief en 
daadwerkelijk uitvoeren van 
gegevensactiviteiten door een vaste 
vestiging, waar de voornaamste besluiten 
worden genomen over het doel van en de 
voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Dit 
criterium is van toepassing voor zowel de 
voor de gegevensverwerking 
verantwoordelijken als de 
gegevensverwerkers zelf en dient los te 
staan van het feit of de verwerking van de 
persoonsgegevens daadwerkelijk op die 
locatie plaatsvindt. De aanwezigheid en het 
gebruik van technische middelen en 
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te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat. De belangrijkste vestiging 
van de verwerker dient de plaats te zijn 
waar zich zijn centrale administratie in de 
Unie bevindt.

technologieën voor de verwerking van 
persoonsgegevens of 
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat.

Or. en

Motivering

Het is om redenen van consistentie en rechtszekerheid ten aanzien van de toepassing van de 
criteria belangrijk dat hier rekening wordt gehouden met zowel de voor de 
gegevensverwerking verantwoordelijken als de gegevensverwerkers zelf. 

Amendement 77
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 78
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De persoonsgegevens van 
werknemers, met name gevoelige 
gegevens zoals hun politieke overtuiging, 
of ze lid zijn van een vakbond of actief 
zijn in een vakbond, moeten 
overeenkomstig de artikelen 8, 12 en 28 
van het Handvest van de grondrechten 
van de EU en de artikelen 8 en 11 van het 
Europees Verdrag voor de rechten van de 
mens worden beschermd en mogen in 
geen geval door ondernemingen worden 
gebruikt om werknemers op zogenaamde 
"zwarte lijsten" te zetten, die aan andere 
ondernemingen worden doorgegeven met 
als doel bepaalde werknemers te 
benadelen.

Or. de

Amendement 79
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Om te waarborgen dat het om vrije 
toestemming gaat, dient duidelijk te 

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

worden gemaakt dat toestemming geen 
geldige rechtsgrondslag is wanneer de 
betrokkene geen echte vrije keuze heeft en 
zijn toestemming derhalve niet kan 
weigeren of intrekken zonder nadelige 
gevolgen. Toestemming mag eveneens 
geen rechtsgrond verschaffen voor de 
verwerking van gegevens indien de 
betrokkene geen toegang heeft tot andere, 
vergelijkbare diensten. 
Standaardinstellingen zoals reeds 
aangekruiste vakjes, stilzwijgen, of het 
eenvoudig gebruik van een dienst op zich 
impliceren geen toestemming. Er kan 
uitsluitend toestemming worden 
verkregen voor legale en dus niet in 
verhouding tot de doeleinden overmatige 
vormen van gegevensverwerking. 
Disproportionele gegevensverwerking kan 
niet worden gelegitimiseerd door hiervoor 
verkregen toestemming.

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is ter vermijding van situaties waarin voor de verwerking 
verantwoordelijken pogen toestemming te verkrijgen voor overduidelijk disproportionele 
gegevensverwerking. Hierdoor krijgen toezichthouders en rechters een handvat om zich uit te 
spreken over de materiële billijkheid van handelingen en niet uitsluitend de procedurele. Ook 
in het algemene verbintenissenrecht wordt verder gekeken dan de procedurele regels; daar 
zijn beginselen als "goede trouw", redelijkheid en billijkheid uiteindelijk bepalend voor de 
verhoudingen tussen partijen in gevallen waarin specifieke contractvoorwaarden tegen deze 
beginselen indruisen.

Amendement 80
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke. 
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever, of 
als een voor de verwerking 
verantwoordelijke ten aanzien van 
bepaalde producten of diensten over 
aanzienlijke marktmacht beschikt en dat 
voor de verkrijging van deze producten of 
diensten moet worden ingestemd met de 
verwerking van persoonsgegevens. Ook is 
dit het geval wanneer een eenzijdige of 
niet-essentiële wijziging van de 
servicevoorwaarden de betrokkene 
uitsluitend de mogelijkheid biedt om ofwel 
de wijziging te accepteren ofwel niet 
langer gebruik te maken van de 
onlinedienst waarin deze aanzienlijke tijd 
heeft gestoken. Wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
overheidsinstantie is, zou er alleen sprake 
zijn van een onevenwichtigheid bij 
specifieke gegevensverwerkingsoperaties 
als deze overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. en

Motivering

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



AM\920534NL.doc 11/239 PE500.695v01-00

NL

Amendement 81
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

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

Amendement 82
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 83
Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Overeenkomstig de beginselen van 
eerlijke en transparante verwerking dient 

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

de betrokkene met name te worden 
ingelicht over het feit dat er verwerking 
plaatsvindt en waartoe, en te worden 
gewezen op de bewaringstermijn van de 
gegevens, of indien dat niet mogelijk is, de 
criteria die dienen om die termijn te 
bepalen, het recht van toegang, rectificatie 
of uitwissing, en het recht een klacht in te 
dienen. Indien de gegevens van de 
betrokkene moeten worden verkregen, 
dient hem te worden medegedeeld of hij 
verplicht is de gegevens te verstrekken en 
wat de gevolgen zijn van niet-verstrekking 
van de gegevens.

Or.pl

Amendement 84
Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van anderen, met inbegrip van het 
zakengeheim of de intellectuele eigendom 
en met name aan het auteursrecht dat de 
software beschermt. Deze overwegingen 
mogen er echter niet toe leiden dat de 
betrokkene alle informatie wordt 
onthouden.

Or.pl

Amendement 85
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

van algemeen belang op het gebied van de 
volksgezondheid, voor doeleinden van 
verwerking van gezondheidsgegevens voor 
gezondheidsdoeleinden, voor de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting, wanneer de wet dit 
voorschrijft of wanneer er een reden is om 
de verwerking van gegevens te beperken in 
plaats van de gegevens te wissen.

Or. en

Motivering

Het is met het oog op de beste zorg en behandeling gedurende het hele leven van de 
betrokkene van essentieel belang dat er een volledig medisch dossier wordt bijgehouden. Het 
recht om te worden vergeten mag niet worden toegepast op de verwerking van gegevens voor 
gezondheidsdoeleinden zoals uiteengezet in artikel 81, lid a.

Amendement 86
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(55) Om de controle over hun eigen 
gegevens en hun recht van toegang verder 
te versterken, dienen betrokkenen het recht 
te hebben om de gegevens over hen ook in 
een elektronisch en algemeen gebruikt 
formaat te ontvangen. De betrokkenen 
dienen deze door hen verstrekte gegevens 
ook van de ene geautomatiseerde 
toepassing, zoals een sociaal netwerk, naar 
de andere te kunnen doorgeven.
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Or. en

Amendement 87
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(55) Om de controle over hun eigen 
gegevens en hun recht van toegang verder 
te versterken, dienen, wanneer 
persoonsgegevens elektronisch worden 
verwerkt, betrokkenen het recht te hebben 
om gratis een kopie van de gegevens over 
hen te ontvangen in een gangbaar
elektronisch, interoperabel en
gestructureerd formaat. De betrokkenen 
dienen deze door hen verstrekte gegevens 
ook van de ene geautomatiseerde 
toepassing, zoals een sociaal netwerk, naar 
de andere te kunnen doorgeven.
Leveranciers van 
informatiemaatschappijdiensten dienen
de levering van diensten niet afhankelijk 
te maken van de overdracht van deze 
gegevens. Sociale netwerken dienen 
zoveel mogelijk te worden aangemoedigd 
om gegevens dusdanig op te slaan dat 
deze gegevens doeltreffend kunnen 
worden overgedragen aan de betrokkenen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 88
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(58) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die 
gebaseerd is op profilering door middel 
van geautomatiseerde verwerking en 
waaraan voor hem rechtsgevolgen 
verbonden zijn of die hem in 
aanmerkelijke mate treft. Om onder deze 
bepaling te vallen, moeten feitelijke 
gevolgen wat hun intensiteit betreft 
vergelijkbaar zijn met rechtsgevolgen. 
Zulks is niet het geval bij maatregelen in 
verband met commerciële communicatie, 
zoals op het gebied van klantenbeheer of 
klantenacquisitie. Een maatregel die 
gebaseerd is op profilering door middel 
van geautomatiseerde verwerking en 
waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn 
voor een natuurlijke persoon of die de 
natuurlijke persoon in aanmerkelijke 
mate treft, dient echter wel mogelijk te zijn 
wanneer deze uitdrukkelijk is toegestaan 
bij de wet of wordt genomen in het kader 
van het sluiten of uitvoeren van een 
overeenkomst of wanneer de betrokkene 
zijn toestemming heeft gegeven. Op een 
dergelijke verwerking dienen passende 
waarborgen van toepassing te zijn, 
waaronder specifieke informering van de 
betrokkene, het recht op menselijke 
tussenkomst en de bepaling dat een 
dergelijke maatregel geen betrekking mag 
hebben op kinderen.
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Or. en

Amendement 89
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde formulering impliceert dat alle vormen van profilering 
negatieve gevolgen hebben, terwijl soms juist het tegendeel het geval is. Men denke 
bijvoorbeeld aan het verbeteren of op maat snijden van diensten voor soortgelijke klanten.
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Amendement 90
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(58) Iedere natuurlijke persoon dient het 
recht te hebben niet te worden 
onderworpen aan een maatregel die is 
gebaseerd op profilering door middel van 
geautomatiseerde verwerking. Dergelijke
maatregelen dienen echter wel mogelijk te 
zijn wanneer deze uitdrukkelijk is 
toegestaan bij de wet of wordt genomen in 
het kader van het sluiten of uitvoeren van 
een overeenkomst of wanneer de 
betrokkene zijn toestemming heeft 
gegeven. Op een dergelijke verwerking 
dienen passende waarborgen van 
toepassing te zijn, waaronder specifieke 
informering van de betrokkene, het recht 
op menselijke tussenkomst en de bepaling 
dat een dergelijke maatregel geen 
betrekking mag hebben op kinderen.
Dergelijke gegevensverwerking mag in 
het bijzonder onder geen beding - bedoeld 
of onbedoeld - tot discriminatie van 
betrokkenen leiden op basis van ras, 
etnische afkomst, politieke meningen, 
godsdienst of geloofsovertuiging, 
vakbondslidmaatschap of seksuele 
geaardheid. Gezien het risico op 
discriminatie mag dergelijke 
gegevensverwerking nooit en te nimmer 
worden aangewend voor de voorspelling 
van uiterst zeldzame kenmerken.

Or. en

Motivering

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

Amendement 91
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
relevante informatie over de belangrijkste
verwerkingscategorieën te bewaren. De 
Commissie moet een uniform formaat 
vaststellen voor de gehele EU voor de 
documentatie van deze informatie. Elke 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
elke verwerker dient ertoe te worden 
verplicht medewerking te verlenen aan de 
toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken,
zodat de toezichthoudende autoriteit met 
behulp van deze documentatie kan 
beoordelen of de belangrijkste 
verwerkingscategorieën voldoen aan deze 
verordening.
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Or. en

Motivering

Voor een doeltreffende gegevensbescherming is het nodig dat organisaties hun 
gegevensverwerkingsactiviteiten ten behoeve van een goed inzicht erin afdoende 
documenteren. De verplichting om voor alle verwerkingshandelingen over documentatie te 
beschikken, zou echter een disproportionele last vormen. De documentatie is niet bedoeld om 
in een bureaucratische behoefte te voorzien, maar om de voor de verwerking 
verantwoordelijken en de verwerkers te helpen aan hun verplichtingen te voldoen.

Amendement 92
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or.pl

Amendement 93
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Een inbreuk op de persoonlijke 
gegevens kan, wanneer dit probleem niet 
tijdig en op toereikende wijze wordt 
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk 
economisch verlies en maatschappelijke 
schade, inclusief identiteitsfraude, tot 
gevolg hebben. Zodra een voor de 
verwerking verantwoordelijke weet dat een 
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld, en waar 
mogelijk binnen 24 uur, op de hoogte te 
stellen. Wanneer dit niet binnen 24 uur kan

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

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

Or. en

Amendement 94
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 82



PE500.695v01-00 24/239 AM\920534NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(82) De Commissie kan tevens besluiten 
dat een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector in een derde land, of een 
internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau waarborgt. De 
doorgifte van persoonsgegevens naar dat 
derde land dient dan te worden verboden. 
Dit verbod geldt tevens voor landen 
waarvan de Europese Commissie reeds 
eerder heeft vastgesteld dat zij geen 
passend beschermingsniveau waarborgen.
Er dient te worden geregeld dat er in die 
gevallen overleg plaatsvindt tussen de 
Commissie en de betrokken derde landen 
en internationale organisaties.

Or. en

Amendement 95
József Szájer

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 96
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 121 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121 bis) Deze verordening biedt de 
mogelijkheid om bij de toepassing van de 
daarin vastgelegde voorschriften rekening 
te houden met het beginsel van het recht 
van toegang van het publiek tot officiële 
documenten. Overheidsinstanties of 
overheidsorganen kunnen 
persoonsgegevens in documenten die zij 
in hun bezit hebben, verstrekken in 
overeenstemming met de wetgeving van de 
lidstaat waaraan de overheidsinstantie of 
het overheidsorgaan onderworpen is. 
Dergelijke wetgeving zorgt voor een 
adequate afstemming van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens met 
het beginsel van het recht van toegang 
van het publiek tot officiële documenten.

Or. en

Amendement 97
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 121 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121 bis) Deze verordening biedt de 
mogelijkheid om bij de toepassing van de 
daarin vastgelegde voorschriften rekening 
te houden met het beginsel van het recht 
van toegang van het publiek tot officiële 
documenten. Overheidsinstanties of 
overheidsorganen kunnen 
persoonsgegevens in documenten die zij 
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in hun bezit hebben, verstrekken in 
overeenstemming met de wetgeving van de 
lidstaat waaraan de overheidsinstantie of 
het overheidsorgaan onderworpen is. 
Dergelijke wetgeving zorgt voor een 
adequate afstemming van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens 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 daarom de toegang van het publiek tot officiële documenten te 
worden gewaarborgd.

Amendement 98
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen. 
Met name dienen gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld met 
betrekking tot de rechtmatigheid van 
verwerkingen; het vaststellen van de 
criteria en voorwaarden inzake de 

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen. 
Met name dienen gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld met 
betrekking tot de vaststelling van de 
criteria en voorwaarden inzake de 
toestemming van kinderen; de vaststelling 



AM\920534NL.doc 27/239 PE500.695v01-00

NL

toestemming van kinderen; de verwerking 
van bijzondere categorieën van gegevens;
de vaststelling van de criteria en 
voorwaarden voor de beoordeling of 
verzoeken en vergoedingen in verband met 
de uitoefening van de rechten van de 
betrokkene duidelijk buitensporig zijn; de 
criteria en vereisten voor het informeren 
van de betrokkene en met betrekking tot 
het recht van toegang; het recht om te 
worden vergeten en om gegevens te laten 
wissen; maatregelen op basis van 
profilering; criteria en vereisten met 
betrekking tot de verantwoordelijkheden 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en met betrekking tot 
privacy by design en by default; 
verwerkers; criteria en vereisten voor de 
documentatie en de beveiliging van 
verwerkingen; criteria en vereisten voor de 
vaststelling van inbreuken in verband met 
persoonsgegevens en voor de melding 
daarvan aan de toezichthoudende 
autoriteit, en inzake de omstandigheden 
waarin een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk 
negatieve gevolgen voor de betrokkene 
heeft; de criteria en voorwaarden voor 
verwerkingen waarvoor een 
privacyeffectbeoordeling is vereist; de 
criteria en vereisten voor de vaststelling 
van grote specifieke risico's die 
voorafgaande raadpleging vereisen; de 
aanwijzing en de taken van de functionaris 
voor gegevensbescherming; gedragscodes;
criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; criteria en 
vereisten voor doorgiften op grond van 
bindende bedrijfsvoorschriften; 
uitzonderingen inzake doorgifte; 
administratieve sancties; verwerking voor 
gezondheidsdoeleinden; verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding en 
verwerking voor historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden 
toereikende raadplegingen verricht, onder 

van de criteria en voorwaarden voor de 
beoordeling of verzoeken en vergoedingen 
in verband met de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene duidelijk 
buitensporig zijn; de criteria en vereisten 
voor het informeren van de betrokkene en 
met betrekking tot het recht van toegang; 
criteria en vereisten met betrekking tot de 
verantwoordelijkheden van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en met 
betrekking tot privacy by design en by 
default; verwerkers; criteria en vereisten 
voor de documentatie en de beveiliging 
van verwerkingen; de aanwijzing en de 
taken van de functionaris voor 
gegevensbescherming; criteria en vereisten 
voor certificeringsmechanismen; criteria en 
vereisten voor doorgiften op grond van 
bindende bedrijfsvoorschriften; verwerking 
in het kader van de arbeidsverhouding en 
verwerking voor historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden 
toereikende raadplegingen verricht, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.
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meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en

Amendement 99
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen; 
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; het recht van 
gegevensoverdraagbaarheid;
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor privacy
by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de 
toezichthoudende autoriteit en de 
mededeling van een inbreuk in verband 

(130) Om te zorgen voor uniforme 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van deze verordening moeten aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden 
worden verleend voor: het vaststellen van 
modelformulieren inzake de verwerking 
van persoonsgegevens van kinderen; 
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor privacy 
by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; formulieren 
en procedures voor voorafgaande 
toestemming en voorafgaande raadpleging; 
technische normen en mechanismen voor 
certificering; het door een derde land, een 
gebied of een verwerkingssector binnen dat 
derde land of een internationale organisatie 
geboden passende beschermingsniveau; 
niet bij EU-wetgeving toegestane 
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met persoonsgegevens aan de betrokkene; 
normen en procedures voor een 
privacyeffectbeoordeling; formulieren en 
procedures voor voorafgaande 
toestemming en voorafgaande raadpleging; 
technische normen en mechanismen voor 
certificering; het door een derde land, een 
gebied of een verwerkingssector binnen dat 
derde land of een internationale organisatie 
geboden passende beschermingsniveau; 
niet bij EU-wetgeving toegestane 
verstrekkingen; wederzijdse bijstand; 
gezamenlijk optreden; besluiten in het 
kader van de conformiteitstoetsing. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren46. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen.

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

Or. en

Amendement 100
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

Entendemos, sin embargo, que a través del proyecto de Directiva (2012/0010 (COD)) 
deberían establecerse las oportunas salvaguardas para asegurar que las garantías asociadas 
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al tratamiento de datos en relación con el terrorismo y el crimen organizado no puedan 
utilizarse en contra de los intereses del Estado democrático de derecho. De esta manera todo 
lo relativo al crimen organizado y terrorismo sería objeto de un tratamiento especial en el 
que se incluirían los mecanismos de seguridad necesarios.Por otro lado, las instituciones y 
organismos de la Unión no deberían quedar completamente al margen del Reglamento. Si lo 
que se pretende con este instrumento es establecer con carácter uniforme para toda la Unión 
el núcleo de los principios y garantías asociados al tratamiento de datos de carácter 
personal, la exclusión de las instituciones europeas alienta, por lo menos formalmente, la 
idea de que existen dos regímenes jurídicos separados: el de los Estados Miembros y el de la 
Unión; y siendo así que no existe razón alguna por la cual los principios básicos no sean 
aplicables a ambos, estimamos que sería más pertinente establecer una regulación uniforme 
tanto para unos como para los otros, sin perjuicio de que pueda subsistir un marco jurídico 
parcial, separado, destinado únicamente a regular aquellas especificidades estrictamente 
necesarias para la instituciones europeas; especificidades que en todo caso deberían respetar 
el núcleo esencial de derechos y garantías que constituyen una de las razones de ser del 
sistema de protección de datos personales, contenidos en la propuesta de Reglamento.

Amendement 101
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) door de bevoegde autoriteiten voor 
de productie en de verspreiding van 
officiële statistieken.

Or. es

Motivering

Om de enquêtedruk te verminderen hebben de NSI's en de Commissie het recht op vrije 
toegang tot en gebruik van administratieve bestanden van de respectieve bestuursstelsels voor 
zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie en de verspreiding van Europese 
statistieken.

Amendement 102
Sajjad Karim

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

e bis) die geanonimiseerd zijn.

Or. en

Motivering

Per definitie kunnen geanonimiseerde gegevens geen persoonsgegevens zijn.

Amendement 103
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) door de bevoegde autoriteiten voor 
het samenstellen van kiezerslijsten.

Or. es

Motivering

Om de enquêtedruk te verminderen hebben de NSI's en de Commissie het recht op vrije 
toegang tot en gebruik van administratieve bestanden van de respectieve bestuursstelsels voor 
zover dit noodzakelijk is voor de ontwikkeling, de productie en de verspreiding van Europese 
statistieken.

Amendement 104
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Deze verordening is van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens van 
niet in de Unie wonende betrokkenen 
door een in de Unie gevestigde voor de 
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verwerking verantwoordelijke of 
verwerker, via hun economische 
activiteiten in (een) derde land (en).

Or. en

Motivering

EU-bedrijven of -werkgevers mogen niet op illegale wijze toegang verkrijgen tot 
persoonsgegevens van werknemers om hun gedrag te controleren, hen op een zwarte lijst te 
plaatsen wegens vakbondslidmaatschap, enz., ongeacht of de werknemer woonachtig is in de 
EU of niet.

Amendement 105
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van 
pseudonieme en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken 
stimuleren waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd 
wordt dat persoonsgegevens niet herleid kunnen worden tot de betrokkene (omdat daarvoor 
aanvullende gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd 
en tegelijk een hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 106
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon. 
Een geïdentificeerde persoon is een 
persoon die direct of indirect kan worden 
omschreven met behulp van middelen 
waarvan mag worden aangenomen dat zij 
redelijkerwijs door de voor de verwerking 
verantwoordelijke dan wel door een andere 
natuurlijke persoon in te zetten zijn en 
waarvan de inzet geen buitensporige 
kosten, tijd of activiteiten vereist;

Or.pl

Amendement 107
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan redelijkerwijs te 
verwachten is dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke dan wel 
door een andere natuurlijke persoon of 
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd of eruit gehaald kan 
worden, met name aan de hand van een 
identificatienummer of andere uniek 
identificatiemiddel, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor de
lichamelijke, fysiologische, genetische, 
geestelijke, economische, culturele, sociale 
of genderidentiteit of de seksuele 
geaardheid van die persoon;

Or. en

Motivering

Voor een goede bescherming is het belangrijk dat de begrippen "persoonsgegevens" en 
"betrokkene" niet te eng worden gedefinieerd. De verordening dient duidelijk van toepassing 
zijn op gegevens die alleen "eruit kunnen worden gehaald" en het dient duidelijk te zijn dat 
online-identificatiemiddelen in de meeste gevallen als persoonsgegevens dienen te worden 
aangemerkt. Met de steeds verder schrijdende technologie kan worden verwacht dat 
deanonimiseringsaanvallen steeds doeltreffender worden. Om de bescherming ook in de 
toekomst nog doeltreffend te laten zijn is er dus een brede definitie van "Persoonsgegevens"en 
"betrokkene" nodig.

Amendement 108
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 109
Marielle Gallo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Amendement 110
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "verwerking": elke bewerking of elk 
geheel van bewerkingen met betrekking 
tot persoonsgegevens of een geheel van 
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd 
met behulp van geautomatiseerde 
procedés, zoals het verzamelen, 

(3) "anonieme gegevens": gegevens die 
nooit verband hebben gehouden met een 
betrokkene, dan wel op zodanige wijze zijn 
verzameld, bewerkt of anderszins verwerkt 
dat ze niet tot een betrokkene kunnen 
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vastleggen, ordenen, structureren, 
opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, 
raadplegen, gebruiken, verstrekken door 
middel van doorzending, verspreiding of 
enigerlei andere wijze van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, 
met elkaar in verband brengen, alsmede 
het wissen of vernietigen van gegevens.

worden herleid;

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van 
pseudonieme en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken 
stimuleren waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd 
wordt dat persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor 
aanvullende gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd 
en tegelijk een hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 111
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "pseudonieme gegevens": 
persoonsgegevens die op zodanige wijze 
zijn verzameld, bewerkt of anderszins 
verwerkt dat ze niet tot een betrokkene 
kunnen worden herleid zonder gebruik te 
maken van aanvullende gegevens die 
onderhevig zijn aan aparte technische en 
organisatorische controlemaatregelen 
teneinde herleiding te voorkomen, of dat 
een dergelijke herleiding een 
onevenredige hoeveelheid tijd zou vergen;

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van 
pseudonieme en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken 
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stimuleren waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd 
wordt dat persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor 
aanvullende gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd 
en tegelijk een hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 112
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "profilering": iedere automatische 
verwerkingswijze met de bedoeling om 
gegevens over bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te genereren of evalueren 
of om met name zijn beroepsprestaties, 
economische situatie, verblijfplaats, 
gezondheid, voorkeuren, 
betrouwbaarheid, gedrag of 
persoonlijkheid te analyseren of te 
voorspellen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 113
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 114
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "toestemming van de betrokkene": elke
vrije, specifieke, op informatie berustende 
en uitdrukkelijke wilsuiting waarmee de 
betrokkene, door middel van hetzij een 
verklaring hetzij een ondubbelzinnige 

(8) "toestemming van de betrokkene": elke
vorm van verklaring of handeling van de 
betrokkene die duidt op toestemming voor 
de voorgestelde gegevensverwerking. 
Stilzwijgen of inactiviteit duidt op zich 
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actieve handeling aanvaardt dat hem 
betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt;

niet op aanvaarding.

Or. en

Motivering

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

Amendement 115
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.pl

Amendement 116
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

persoonsgegevens": een inbreuk op de 
beveiliging die resulteert in een 
accidentele of onwettige vernietiging,
wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van 
of toegang tot persoonsgegevens die zijn 
verstuurd, opgeslagen of anderszins
verwerkt, die allicht negatieve gevolgen 
zal hebben voor de bescherming van de 
persoonsgegevens of de privacy van de 
betrokkene;

Or. en

Motivering

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

Amendement 117
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) "genetische gegevens": middels 
analyse van nucleïnezuur verkregen 
informatie over de erfelijke 
eigenschappen, of veranderingen 
daarvan, van een geïdentificeerd of 
identificeerbaar persoon;

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie is te breed en zou erfelijke kenmerken als haar- en oogkleur 
bombarderen tot gevoelige gegevens waarvoor een hogere bescherming nodig is. De 
voorgestelde wijziging is gebaseerd op bestaande internationale normen. 
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Amendement 118
Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke – waaronder voor de 
verwerking verantwoordelijke die tevens 
zelf verwerker is - de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar het 
gegevensbeschermingsbeleid wordt 
vastgesteld, daarbij rekening houdend met 
de dominante invloed van de vestiging op 
andere, in het bijzonder ingeval van 
concern van ondernemingen, alsook de 
tenuitvoerlegging van regelgeving op het 
vlak van gegevensbescherming en de voor 
bescherming relevante gegevens; wanneer 
in de Unie geen besluiten over het doel van 
of de voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
plaats waar de voornaamste 
gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke in de 
Unie plaatsvindt. Met betrekking tot de 
verwerker die niet tevens een voor de 
verwerking verantwoordelijke is, is de 
"belangrijkste vestiging" de plaats waar 
zich zijn centrale administratie in de Unie 
bevindt; de onderneming of de groep 
ondernemingen stelt de bevoegde 
autoriteit op de hoogte welke vestiging als 
belangrijkste vestiging is aangewezen;

Or. en

Amendement 119
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "belangrijkste vestiging": de 
vestigingsplaats die door de onderneming 
of de groep ondernemingen is 
aangewezen, ongeacht of het de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker betreft, behoudens de 
conformiteitstoetsing als bedoeld in 
artikel 57, op basis van, maar niet beperkt 
tot, de volgende facultatieve objectieve 
criteria:

(1) de vestigingsplaats van het Europese 
hoofdkwartier van een groep 
ondernemingen;

(2) de vestigingsplaats van de entiteit 
binnen een groep ondernemingen met 
gedelegeerde gegevens-
beschermingsverantwoordelijkheden;
(3) de vestigingsplaats van de meest 
aangewezen entiteit binnen de groep in 
termen van managementfuncties en 
administratieve verantwoordelijkheden 
om de bepalingen van deze verordening 
toe te passen en te handhaven; of
(4) de vestigingsplaats waar de 
daadwerkelijke en feitelijke 
beheersactiviteiten worden uitgeoefend 
die bepalend zijn voor de 
gegevensverwerking door een vaste 
vestiging.
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De onderneming of de groep 
ondernemingen stelt de bevoegde 
autoriteit op de hoogte welke vestiging als 
belangrijkste vestiging is aangewezen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 120
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "belangrijkste vestiging" van een voor 
de verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker: de plaats van vestiging van de 
voor de verwerking verantwoordelijke in 
de Unie waar wordt besloten tot het beleid 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, rekening houdend met 
de overheersende invloed van de 
genoemde vestiging op andere 
vestigingen, met name in geval van 
groepen van ondernemingen, in de 
uitvoering van de regels betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens of 
voorschriften die relevant zijn voor 
gegevensbescherming; wanneer in de Unie 
geen besluiten over het doel van of de 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
plaats waar de voornaamste 
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administratie in de Unie bevindt; gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker in de Unie plaatsvindt;

Or. fr

Amendement 121
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "belangrijkste vestiging": de plaats 
van vestiging van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, van de verwerker of de 
groep van ondernemingen in de Unie waar 
de voornaamste besluiten over het doel van 
en de voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen; de voor de verwerking 
verantwoordelijke, de verwerker of de 
groep van ondernemingen wijst voor 
doeleinden van naleving van de 
gegevensbeschermingsregels de 
belangrijkste vestiging aan en stelt de 
toezichthoudende autoriteit daarvan in 
kennis. De nationale toezichthoudende 
autoriteit kan ingeval van onenigheid over 
de aanwijzing van de belangrijkste 
vestiging advies en begeleiding aanvragen 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Motivering

Deze definitie dient met het oog op rechtszekerheid in gelijke mate te gelden voor zowel de 
voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker als de groep van ondernemingen. 
Ondernemingen opereren in veel gevallen in meerdere lidstaten en het dient hun 
verantwoordelijkheid te zijn om de voor doeleinden van naleving van de 
gegevensbeschermingsregels belangrijkste vestiging aan te wijzen.
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Amendement 122
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke, alsmede de verwerker,
is dat die welke overeenstemt met de 
statutaire zetel in de Unie, mits die 
overeenstemt met de plaats waar de 
voornaamste besluiten van de instelling, 
het bedrijf of de groep worden genomen; 
indien dit niet het geval is, moet de 
belangrijkste vestiging deze laatste zijn;

Or. es

Motivering

De criteria die zijn gebruikt om belangrijkste vestiging te definiëren zijn niet de meest 
geschikte omdat het concept wordt gekoppeld aan het idee van voornaamste besluiten inzake 
het doel van, de voorwaarden voor en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Wij geven de voorkeur aan een concept dat overeenstemt met dat van de officiële 
institutionele of bedrijfszetel van het bedrijf of de ondernemingsgroep waar de voornaamste 
besluiten betreffende de instelling, het bedrijf of de groep worden genomen.

Amendement 123
Antonio López-Istúriz White
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "officiële statistieken":
kwantitatieve en kwalitatieve, 
geaggregeerde en representatieve 
informatie die een collectief verschijnsel 
in een onderzochte populatie beschrijft;

Or. es

Amendement 124
Marielle Gallo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) bevoegde toezichthoudende 
autoriteit: een toezichthoudende autoriteit 
heeft een exclusieve bevoegdheid om 
toezicht te houden op de 
verwerkingsactiviteiten van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of van de 
verwerker, overeenkomstig artikel 51, lid 
2.

Or. fr

Amendement 125
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) "kiezerslijsten"
persoonsgebonden informatie betreffende 
naam, adres en woonplaats van personen 
met stemrecht;
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Or. es

Amendement 126
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 19 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) "diensten van de 
informatiemaatschappij" diensten 
geleverd op individueel verzoek, op 
afstand en langs elektronische weg, 
waaronder wordt verstaan de dienst die 
verzonden en ontvangen wordt via 
elektronische apparatuur voor de 
verwerking, met inbegrip van digitale 
compressie, en de opslag van gegevens, en 
die geheel via draden, radio, optische 
middelen of andere elektromagnetische 
middelen wordt verzonden, doorgeleid en 
ontvangen.

Or. es

Amendement 127
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) adequaat en ter zake dienend zijn en 
beperkt blijven tot datgene wat minimaal 
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt; zij worden alleen 
verwerkt wanneer en voor zolang als de 
doeleinden niet zouden kunnen worden 
verwezenlijkt door het verwerken van 
andere gegevens dan persoonsgegevens;

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

Motivering

Met dit amendement wordt "niet-excessieve" verwerking mogelijk, wat beter is. Dit 
amendement gaat terug op de formulering van de oorspronkelijke richtlijn inzake 
gegevensbescherming 95/46/EG en beoogt vermijding van inconsistentie met andere EU-
regelgeving, zoals de richtlijn inzake het consumentenkrediet en het pakket kapitaalvereisten, 
waarin ook vereist wordt dat instellingen die geld lenen persoonsgegevens verwerken.

Amendement 128
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) adequaat en ter zake dienend zijn en
beperkt blijven tot datgene wat minimaal 
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt; zij worden alleen 
verwerkt wanneer en voor zolang als de 
doeleinden niet zouden kunnen worden 
verwezenlijkt door het verwerken van 
andere gegevens dan persoonsgegevens;

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

Or. es

Motivering

Ten behoeve van meer duidelijkheid en eenvoud en een grotere doelmatigheid.

Amendement 129
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) juist zijn en worden bijgewerkt; alle 
redelijke maatregelen moeten worden 
genomen om de persoonsgegevens die, 
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij 

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

doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
onjuist zijn, onverwijld te wissen of te 
rectificeren;

Or. es

Motivering

Ten behoeve van meer duidelijkheid en eenvoud en een grotere doelmatigheid.

Amendement 130
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen 
voor langere perioden worden opgeslagen 
voor zover de gegevens uitsluitend voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van de artikelen 81 en 83 en 
mits periodiek wordt beoordeeld of de 
gegevens nog steeds opgeslagen moeten 
blijven;

Or. en

Motivering

Het moet ook mogelijk zijn persoonsgegevens op te slaan voor langere perioden voor 
gezondheidsdoeleinden (artikel 81), alsmede voor historische, statistische en 
wetenschappelijke doeleinden (artikel 83) waarnaar al wordt verwezen in het
Commissievoorstel. Op deze manier zijn alle relevante gegevens beschikbaar en kan de 
betrokkene de meest passende zorg worden verleend.
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Amendement 131
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen 
voor langere perioden worden opgeslagen 
voor zover de gegevens uitsluitend voor 
historische, geaggregeerde, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van de artikelen 81 en 83 en 
mits periodiek wordt beoordeeld of de 
gegevens nog steeds opgeslagen moeten 
blijven;

Or. en

Motivering

Het moet ook mogelijk zijn persoonsgegevens voor langere perioden op te slaan voor 
gezondheidsdoeleinden overeenkomstig de voorwaarden van Artikel 81.

Amendement 132
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen 
voor langere perioden worden opgeslagen 

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

artikel 83;

Or. es

Motivering

Alle vraagstukken betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor historisch, 
statistisch of wetenschappelijk onderzoek moeten in artikel 83 worden behandeld.

Amendement 133
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

De verantwoordelijkheid voor wie de verwerking uitvoert is niet zozeer een principe van de 
verwerking op zich, als wel een gevolg.

Amendement 134
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Amendement 135
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

As drafted, this provision could offer controllers a way to avoid many restrictions, since 
experience suggests that few data subjects will test reliance on this ground in court. 
Moreover, the broadness of the term creates legal uncertainty. This is also likely to lead to 
divergences in practice between Member States and therefore fail to achieve harmonisation. 
Points (a) to (e) already offer ample grounds for lawfulness, so "legitimate interest" should be 
removed as a ground for processing. The vagueness of the term "legitimate interests" would 
encourage controllers to try to cover as much processing as possible under this ground, even 
though it could be covered under other grounds, notably consent, as well. This in turn would 
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make it harder for data subjects to enforce their rights – while consent can easily be revoked, 
objecting to processing based on "legitimate interest" requires more effort on part of the data 
subject. Having such an ill-defined term be one of the grounds for lawfulness could also 
contribute to legal uncertainty, as it is quite likely that interpretations by supervisory 
authorities and courts will differ between Member States.

Amendement 136
Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 137
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 

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

verantwoordelijke of van een derde aan 
wie de gegevens worden geopenbaard, 
mits het belang of de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de betrokkene 
die tot bescherming van persoonsgegevens 
noodzaken, niet boven dat belang 
prevaleren, met name wanneer de 
betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

Or. es

Amendement 138
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) de verwerking is noodzakelijk voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens noodzaken, niet boven 
dat belang prevaleren, met name wanneer 
de betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken. Dit voorschrift 
dient evenmin van toepassing te zijn op 
verwerking die gebaseerd is op een of 
meer van de overige gevallen die in dit lid 
vermeld staan.

Or.pl

Amendement 139
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking is noodzakelijk voor 
fraudepreventie en -opsporing 
overeenkomstig de toepasselijke financiële 
regelgeving of gedragscodes van de 
gevestigde industrie of 
beroepsorganisatie.

Or. en

Motivering

De praktijk heeft geleerd dat een "wettelijke verplichting" geen betrekking heeft op de eigen 
financiële regelgeving of gedragscode die van fundamenteel belang zijn voor fraudepreventie 
en -opsporing, van het allergrootste belang voor de voor de verwerking verantwoordelijken 
en om betrokkenen te beschermen.

Amendement 140
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) uitsluitend pseudonieme gegevens 
worden verwerkt.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van 
pseudonieme en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken 
stimuleren waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd 
wordt dat persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor 
aanvullende gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd 
en tegelijk een hoog niveau van consumentenbescherming geboden.
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Amendement 141
Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming dient een lijst op te 
stellen van gemeenschappelijke criteria 
waaraan voldaan moet worden om 
verdere verwerking te kunnen 
beschouwen als verenigbaar met hetgeen 
waarvoor persoonsgegevens 
oorspronkelijk zijn vergaard. 

Or. en

Amendement 142
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De voorschriften moeten niet alleen worden nageleefd in het recht van de lidstaten, maar ook 
in dat van de Unie.
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Amendement 143
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In het in lid 1, letter f bedoelde geval stelt 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
de betrokkene uitdrukkelijk en 
afzonderlijk op de hoogte van dergelijke 
verwerking. Tevens benoemt en publiceert 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
de redenen die hem ervan hebben 
overtuigd dat zijn gerechtvaardigde 
belangen prevaleren boven de rechten en 
vrijheden van betrokkene.

Or.pl

Amendement 144
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er dient tevens naar letter f) van lid 1 te worden verwezen, omdat er voor de navolgende 
verwerking anders striktere voorwaarden gelden zouden dan voor de vergaring van 
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persoonsgegevens als zodanig.

Amendement 145
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, onder 
f), bedoelde voorwaarden, voor diverse 
sectoren en situaties op het gebied van 
gegevensverwerking, onder meer ten 
aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens met betrekking tot 
kinderen.

Schrappen

Or. es

Motivering

Het in lid 5 vermelde delegeren ten gunste van de Commissie is excessief aangezien het raakt 
aan de essentiële elementen van de regelgeving. Deze elementen zouden moeten worden 
ontwikkeld in ditzelfde instrument.

Amendement 146
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 6 bis
De gegevens zullen niet tegen de 
betrokkene worden gebruikt in een
tuchtprocedure, of om hem of haar door 
te lichten of op een zwarte lijst te plaatsen 
of uit te sluiten van werk.
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Or. en

Motivering

Er moet nader gespecificeerd worden dat de persoonsgegevens nooit tegen de betrokkene 
gebruikt zullen worden in het kader van een arbeidsverhouding.

Amendement 147
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 148
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer de betrokkene zijn 
toestemming moet geven in het kader van 
een schriftelijke verklaring die ook op een 
andere aangelegenheid betrekking heeft, 
moet het vereiste van toestemming 
duidelijk afzonderlijk van deze andere 
aangelegenheid worden weergegeven. De 
toestemming van betrokkene mag, met 
name wat betreft de diensten van de 
informatiemaatschappij, elektronisch 
worden verkregen.
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Or.pl

Amendement 149
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De betrokkene heeft het recht zijn 
toestemming te allen tijde in te trekken. De 
intrekking van de toestemming laat de 
rechtmatigheid van de verwerking op basis 
van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet.

3. De betrokkene heeft het recht zijn 
toestemming te allen tijde in te trekken. De 
intrekking van de toestemming laat de 
rechtmatigheid van de verwerking op basis 
van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet. Indien de verwerking 
van persoonsgegevens een essentieel 
onderdeel is van het vermogen van de 
voor de verwerking verantwoordelijke om 
adequate veiligheid te bieden bij de 
verlening van een dienst aan de 
betrokkene, kan intrekking van die 
toestemming leiden tot beëindiging van de 
dienst.

Or. en

Motivering

Wanneer intrekking van de toestemming afbreuk doet aan het vermogen van een 
dienstverlener om de persoonsgegevens van de betrokkene op adequate wijze te beschermen, 
mag de dienstverlener er niet toe worden verplicht de bedoelde dienst te verlenen. Zo mag 
bijvoorbeeld een bank er niet toe worden verplicht een kredietkaart van een cliënt aan te 
houden als de betrokkene zijn toestemming heeft ingetrokken om zijn persoonsgegevens te 
verwerken teneinde fraudepraktijken te voorkomen.

Amendement 150
Tadeusz Zwiefka

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer betrokkene zijn 
toestemming intrekt, mag de voor de 
verwerking verantwoordelijke verdere 
dienstverlening weigeren, indien de 
gegevensverwerking onmisbaar is voor 
het uitvoeren van die dienst of het 
waarborgen van de eigenschappen van die 
dienst.

Or.pl

Amendement 151
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

Een specifieke norm om vast te leggen dat de vrij gegeven toestemming de wettelijk voorziene 
effecten tot gevolg kan hebben, is niet nodig; de algemene regels aangaande vrijwilligheid 
met betrekking tot onderhandelingen volstaan.

Amendement 152
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Terminologie als "aanzienlijke onevenwichtigheid" werkt rechtsonzekerheid in de hand. 
Verder is de bepaling overbodig omdat de verbintenissenwetgeving, inclusief wetgeving 
inzake consumentenbescherming, voldoende waarborgen biedt tegen fraude, bedreiging, 
oneerlijke exploitatie enz.; deze moeten ook van toepassing zijn op afspraken inzake de 
verwerking van persoonsgegevens.

Amendement 153
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, hetgeen leidt tot te
weinig vrijheid bij de verlening van 
toestemming.

Or. en

Motivering

Gezien een aantal situaties waarin er aanzienlijke onevenwichtigheden bestaan tussen de 
betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke - bijvoorbeeld de relatie werknemer-
werkgever of dokter-patiënt -, moest er meer rechtszekerheid worden ingebouwd. Het accent 
dient hier op het gebrek aan vrijheid te liggen op het moment van toestemmingverlening.
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Amendement 154
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de verzameling en verwerking van 
de persoonsgegevens enkel commerciële 
doeleinden heeft, ontvangt de betrokkene 
een economische tegenprestatie voor het 
verlenen van toestemming voor de 
verwerking. De betrokkene kan geen 
afstand doen van het recht op deze 
tegenprestatie.

Or. it

Amendement 155
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen ter precisering van het bedrag, 
de aard en de wijze van betaling van de 
economische tegenprestatie die de 
betrokkene ontvangt voor het verlenen 
van toestemming voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor commerciële 
doeleinden.

Or. it

Amendement 156
Rebecca Taylor
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 13 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd 
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen.

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is er 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
van een kind jonger dan 13 jaar in het 
kader van deze verordening normalerwijze 
de toestemming nodig van de ouder of 
voogd van het kind daartoe toestemming 
heeft gegeven of machtiging tot 
toestemming heeft verleend. Om te 
bepalen wat de gepaste wijze is voor de 
verkrijging van de toestemming dient te 
worden gekeken naar de risico's voor het 
kind gezien de hoeveelheid gegevens, de 
aard daarvan en de manier van 
verwerking. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen.

Or. en

Motivering

Er dient het nodige evenwicht te worden gevonden tussen het niveau van de 
gegevensvergaring en de daaruit voortvloeiende risico's voor het kind. Men denke 
bijvoorbeeld aan eenvoudige informatie-uitwisseling als inschrijving voor een nieuwsbrief. 
Het huidige Commissievoorstel zou ertoe kunnen leiden dat een aantal kinderen uitgesloten 
wordt van informatiemaatschappij omdat het ervan uitgaat dat alle ouders volledig bij het 
wel en wee van hun kinderen betrokken zijn, wat niet altijd het geval is. Ouderlijke 
instemming is essentieel ingeval van een intensieve interactie met het kind. Maar er moet hier 
wel voor een geleidelijke aanpak worden gekozen. 

Amendement 157
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de
informatiemaatschappij aan kinderen is 
de verwerking van persoonsgegevens van 
een kind jonger dan 13 jaar in het kader 
van deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd 
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen.

1. De verwerking van persoonsgegevens 
van een kind jonger dan 13 jaar is in het 
kader van deze verordening slechts 
rechtmatig wanneer en voor zover de ouder 
of voogd van het kind daartoe toestemming 
heeft gegeven of machtiging tot 
toestemming heeft verleend. Met 
inachtneming van de beschikbare 
technologie doet de voor de verwerking 
verantwoordelijke dat wat redelijkerwijze 
van hem kan worden verwacht om 
verifieerbare toestemming te verkrijgen.
De methodes voor de verkrijging van 
verifieerbare toestemming mogen niet 
leiden tot de verdere verwerking van 
persoonsgegevens die anderszins niet 
nodig was geweest.

Or. en

Amendement 158
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van 
toepassing indien de verwerking van 
persoonsgegevens van een kind 
betrekking heeft op gezondheidsgegevens 
en indien in de wetgeving van de lidstaat 
op het gebied van gezondheid en 
maatschappelijke zorg de bevoegdheid 
van een individu prevaleert boven leeftijd.

Or. en

Motivering

Met betrekking tot gezondheid en maatschappelijke zorg is toestemming van een ouder van 
een kind of voogd niet noodzakelijk indien het kind de bevoegdheid heeft een besluit te nemen 
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voor zichzelf. In kinderbeschermingszaken is het niet altijd in het belang van de betrokkene 
dat hun ouder of voogd toegang heeft tot hun gegevens. Dit dient als zodanig in de wetgeving 
te worden weerspiegeld.

Amendement 159
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van 
toepassing indien de verwerking van 
persoonsgegevens van een kind 
betrekking heeft op gezondheidsgegevens 
en indien in de wetgeving van de lidstaat 
op het gebied van gezondheid en 
maatschappelijke zorg de rijpheid en de 
vermogens van een individu prevaleert 
boven leeftijd.

Or. en

Motivering

In kinderbeschermingszaken is het niet altijd in het belang van de betrokkene dat hun ouder of 
voogd toegang heeft tot hun gegevens. Dit dient hier dan ook te worden weerspiegeld. In 
sommige lidstaten kunnen individuen onder de 13 jaar toestemming geven tot een medische 
behandeling ingeval is vastgesteld dat zij over de benodigde vermogens daartoe beschikken.

Amendement 160
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, 
en de verwerking van genetische gegevens 

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap en activiteiten van een 
vakvereniging en vakbondsactiviteiten 
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of gegevens over gezondheid of seksueel 
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen of 
daarmee verband houdende 
veiligheidsmaatregelen, zijn verboden.

blijkt, en de verwerking van genetische 
gegevens of gegevens over gezondheid of 
seksueel gedrag of strafrechtelijke 
veroordelingen of daarmee verband 
houdende veiligheidsmaatregelen, zijn 
verboden. Dit betreft met name garanties 
dat werknemers niet op een zwarte lijst 
worden geplaatst, bijvoorbeeld om hun 
vakbondsactiviteiten of hun rol als 
vakbondsvertegenwoordiger die toeziet op 
de veiligheid en gezondheid.

Or. en

Motivering

Er moet nader gespecificeerd worden dat de gegevens nooit tegen de betrokkene gebruikt 
zullen worden in het kader van een arbeidsverhouding. Verder moet benadrukt worden dat de 
toegang tot de persoonsgegevens van werknemers moet worden verboden als het gaat om zijn 
lidmaatschap van een vakvereniging maar ook waar het de vakbondsactiviteiten betreft waar 
hij aan deelneemt.

Amendement 161
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte; of

f) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte; of in 
een administratieve procedure, van enige 
aard; of

Or. es

Motivering

Het is goed een uitgebreide referentie toe te voegen zodat duidelijk is dat dit soort gegevens 
kan worden verwerkt als het gaat om het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van een recht 
in een juridische of administratieve procedure van enige aard.



PE500.695v01-00 68/239 AM\920534NL.doc

NL

Amendement 162
József Szájer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 163
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

i) de verwerking noodzakelijk is voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, of voor 
officieel of prejudicieel administratief 
onderzoek voor de vaststelling van 
natuurlijk verwantschap, mits de in artikel 
83 genoemde voorwaarden en waarborgen 
in acht worden genomen; of

Or. es

Amendement 164
Antonio López-Istúriz White
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Elk register van dit type, of het nu volledig of gedeeltelijk is, moet onder toezicht van de 
overheid staan.

Amendement 165
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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vastgestelde uitzonderingen.

Or. es

Motivering

Het in lid 3 veronderstelde delegeren lijkt ons excessief aangezien het gaat om het machtigen 
van de Commissie om essentiële aspecten van dit instrument te ontwikkelen, op een terrein dat 
bij uitstek gevoelig is voor het soort gegevens waarop deze bepaling betrekking heeft. Het lijkt 
daarom beter dat deze aspecten in de onderhavige verordening worden uitgewerkt.

Amendement 166
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de door hem 
verwerkte gegevens geen natuurlijk 
persoon kan identificeren, hoeft hij niet te 
worden verplicht om, uitsluitend om aan 
een bepaling van deze verordening te 
voldoen, aanvullende informatie te
verkrijgen ter identificatie van de 
betrokkene.

Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de door hem 
verwerkte gegevens geen natuurlijk 
persoon kan identificeren, hoeft hij niet te 
worden verplicht om, uitsluitend om aan 
een bepaling van deze verordening te 
voldoen, gebruik te maken van 
aanvullende informatie ter identificatie van 
de betrokkene.

Or. fr

Amendement 167
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De handelwijze van de voor de 
verwerking verantwoordelijke met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens en de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene dient transparant 
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toegankelijk te zijn. en eenvoudig toegankelijk te zijn. Met het 
oog daarop kan hij de verbreiding van de 
criteria hiervoor voorbereiden door het 
formuleren van beleid waarvan hij alle 
betrokkenen in kennis zal stellen.

Or. es

Motivering

De beginselen van transparantie en toegankelijkheid worden bevestigd terwijl tegelijkertijd
de mogelijkheid wordt opengehouden concreet beleid te formuleren in het kader van de 
verordening.

Amendement 168
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verschaft de betrokkene 
in begrijpelijke vorm alle informatie en 
mededelingen over de verwerking van 
persoonsgegevens, waarbij duidelijke en 
eenvoudige, aan de betrokkene 
aangepaste taal wordt gebruikt, met name 
in geval van informatie die specifiek voor 
kinderen is bedoeld.

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verschaft de betrokkene 
in begrijpelijke vorm alle informatie en 
mededelingen over de verwerking van 
persoonsgegevens, waarbij al het 
mogelijke wordt gedaan om duidelijke en 
eenvoudige taal te gebruiken. Dit laatste 
geldt met name in geval van informatie die 
specifiek voor kinderen is bedoeld.

Or. es

Motivering

Over dat de informatie in begrijpelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal aan de 
betrokkene moet worden verschaft, bestaat overeenstemming. Wij denken echter wel dat de 
noodzaak het taalgebruik aan de betrokkene aan te passen excessief kan blijken en in het 
algemeen moeilijk in de praktijk te brengen.

Amendement 169
Antonio López-Istúriz White
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt de in artikel 14 
bedoelde informatie en de informatie
aangaande de uitoefening van de in artikel 
13 en de artikelen 15 tot en met 19 
genoemde rechten van de betrokkene. De 
voor de verwerking verantwoordelijke 
zorgt met name voor mechanismen die het 
verzoek om de in de artikel 13 en de 
artikelen 15 tot en met 19 bedoelde acties 
vereenvoudigen. Wanneer dat wenselijk 
wordt geacht kan al deze informatie in de 
vorm van beleid en procedurele 
handboeken worden vastgelegd om de 
bekendheid ermee en de toepassing ervan 
te vergroten.

Or. es

Motivering

Het belangrijkste is dat de informatie kan worden verkregen en de rechten kunnen worden 
uitgeoefend. Voor sommige instellingen kan het vanwege hun reikwijdte of complexiteit 
daarom noodzakelijk zijn goed gedefinieerde procedures vast te stellen ten gunste van 
betrokkenen voor het uitoefenen van de betreffende rechten terwijl andere, minder 
omvangrijke of complexe organisaties, die kunnen volstaan met het beknopt informeren van 
betrokkenen over hoe te handelen, deze procedures niet nodig zullen hebben.

Amendement 170
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen 
een maand na ontvangst van het verzoek, 
of er al dan niet actie is ondernomen 

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

ondernomen overeenkomstig artikel 13 en 
de artikelen 15 tot en met 19, en verstrekt 
de gevraagde informatie. Deze termijn kan 
worden verlengd wanneer verschillende 
betrokkenen hun rechten uitoefenen en er 
daardoor een grote en ongebruikelijke 
hoeveelheid aanvragen binnenkomt en 
hun samenwerking binnen redelijke 
grenzen noodzakelijk is om een onnodige 
en onevenredige inspanning van de voor de 
verwerking verantwoordelijke te 
vermijden. De voor de verwerking 
verantwoordelijke moet echter zo snel 
mogelijk aan de verzoeken voldoen en, 
indien daartoe verzocht, de 
toezichthoudende autoriteit de redenen 
voor deze verlenging uiteenzetten. De 
informatie wordt schriftelijk verstrekt. Een 
andere mogelijkheid is, in zoverre 
haalbaar, dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke toegang geeft tot een 
beveiligd onlineplatform waarop de 
betrokkene direct toegang heeft tot zijn 
persoonsgegevens. Wanneer de betrokkene 
zijn verzoek in elektronische vorm indient, 
wordt de informatie elektronisch verstrekt, 
tenzij de betrokkene anderszins verzoekt of 
de informatie niet beschikbaar is in dit 
formaat.

Or. en

Motivering

Schrapping van de vergoeding kan een stijging van het aantal verzoeken tot toegang tot de 
gegevens veroorzaken, hetgeen ondernemingen alsook uiteenlopende organisaties en 
openbare organen in combinatie met de korte tijdslimiet een grote last oplegt. Ook zijn 
gegevensbestanden niet altijd beschikbaar in elektronische vorm. Een dergelijke verplichting 
opleggen zou de administratieve lasten nog eens verder vergroten. Het dient de voor de 
verwerking verantwoordelijken mogelijk te zijn - en ze zouden daar ook toe dienen te worden 
aangemoedigd - om gegevens te verstrekken op een beveiligd onlineplatform dat de 
betrokkene rechtstreeks en eenvoudig toegang verschaft tegen voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken zo laag mogelijke kosten.

Amendement 171
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 172
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de identiteit en de contactgegevens van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
en, in voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en van de 

a) de contactgegevens van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en, in 
voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en van de 



AM\920534NL.doc 75/239 PE500.695v01-00

NL

functionaris voor gegevensbescherming; functionaris voor gegevensbescherming;

Or. es

Amendement 173
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 174
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de doeleinden van de verwerking 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
bestemd;
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Or. es

Motivering

Een duidelijke referentie naar de doeleinden van de verwerking volstaat om de benodigde 
informatie aan de betrokkene te geven, die in geval van twijfel om aanvullende informatie kan 
vragen. Het is daarom niet nodig ook nog alle clausules van het contract, de algemene 
voorwaarden of een extra verduidelijking van de gerechtvaardigde belangen toe te voegen.

Amendement 175
Francesco Enrico Speroni

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

het bedrag, de aard en de wijze van 
betaling van de economische 
tegenprestatie die de betrokkene ontvangt 
voor het verlenen van toestemming voor 
de verwerking van persoonsgegevens, 
indien de verwerking enkel commerciële 
doeleinden heeft;

Or. it

Amendement 176
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen;

c) indien mogelijk de periode gedurende 
welke de persoonsgegevens worden 
opgeslagen;

Or. es

Amendement 177
Tadeusz Zwiefka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen;

c) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen, of 
indien dat niet mogelijk is, de criteria die 
dienen om die termijn te bepalen;

Or.pl

Amendement 178
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 179
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 180
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer de persoonsgegevens niet bij 
de betrokkene worden verzameld, deelt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene, naast de in lid 1 genoemde 
informatie, mee uit welke bron de 
persoonsgegevens afkomstig zijn, tenzij de 
gegevens uit een voor ieder toegankelijke 
bron afkomstig zijn of wanneer de 
doorgifte wettelijk verplicht is of wanneer 
de verwerking plaatsvindt voor doeleinden 
die verband houden met de 
beroepswerkzaamheden van de 
betrokkene.

Or. en
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Amendement 181
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Wanneer de persoonsgegevens niet bij 
de betrokkene worden verzameld, deelt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de
betrokkene, naast de in lid 1 genoemde 
informatie, mee uit welke bron de 
persoonsgegevens afkomstig zijn. Dit 
omvat onder meer gegevens die illegaal 
verkregen zijn van een derde partij en aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
zijn doorgespeeld. 

Or. en

Motivering

Betrokkenen hebben het recht onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld wanneer 
vastgesteld is dat iemand zich op illegale wijze toegang heeft verschaft tot hun gegevens om 
deze tegen hen te gebruiken (bijvoorbeeld om vakbondsactivisten op een zwarte lijst te 
plaatsen en hen uit te sluiten van werk).

Amendement 182
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) op het tijdstip waarop de 
persoonsgegevens van de betrokkene 
worden verkregen; of

a) in het algemeen op het tijdstip waarop 
de persoonsgegevens van de betrokkene 
worden verkregen, of zo kort mogelijk 
daarna wanneer dat eerste niet mogelijk 
is, een buitenproportionele inspanning 
vergt, of zorgt voor verminderde garanties 
voor de betrokkene; of

Or. es
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Motivering

Voor sommige activiteiten kan een minimale flexibiliteit nodig zijn, waarvan het goede 
gebruik voorts eenvoudig kan worden gecontroleerd door de toezichthoudende autoriteit. Aan 
de andere kant en volgens de wijze waarop de gegevens worden verzameld biedt het gelijk 
hierna verzenden van de informatie, in geschreven of elektronische vorm, de betrokkene meer 
garanties, doordat goed kennis kan worden genomen van de situatie.

Amendement 183
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 184
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de gegevens niet worden verzameld bij 
de betrokkene en de verstrekking van deze 

Schrappen
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informatie onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning zou vergen; 
of

Or. en

Motivering

Betrokkenen hebben het recht onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld wanneer 
vastgesteld is dat iemand zich op illegale wijze toegang heeft verschaft tot hun gegevens om 
deze tegen hen te gebruiken (bijvoorbeeld om vakbondsactivisten op een zwarte lijst te 
plaatsen en hen uit te sluiten van werk, omdat er veelvuldig bewijs bestaat van dit soort 
illegale prakrijken (Ref: ICO UK 2009 Consultancy Association Case on blacklisting).

Amendement 185
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de gegevens niet worden verzameld bij 
de betrokkene en de verstrekking van deze 
informatie onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning zou vergen en 
een onevenredig administratieve belasting 
zou veroorzaken, in het bijzonder 
wanneer de gegevensverwerking wordt 
uitgevoerd door een kleine of middelgrote 
onderneming zoals gedefinieerd in de 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie van 6 mei 2003 betreffende de 
definitie van kleine, middelgrote en 
micro-ondernemingen1; of
_____________
1 PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36.

Or. en

Motivering

Doel van dit amendement is ervoor te zorgen dat de verordening kleine en middelgrote 
ondernemingen niet met nodeloze administratieve rompslomp opzadelt.
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Amendement 186
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria die van 
toepassing zijn op de in lid 1 onder f) 
bedoelde categorieën ontvangers; de 
voorschriften voor de in lid 1, onder g), 
bedoelde kennisgeving inzake de 
mogelijkheid van toegang; de criteria voor 
de in artikel 1, onder h), bedoelde 
noodzakelijke verdere informatie voor 
specifieke sectoren en situaties; en de 
voorwaarden en passende waarborgen 
voor de in lid 5, onder b), vermelde 
uitzonderingen. Daarbij neemt de 
Commissie de nodige maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen.

Schrappen

Or. es

Motivering

De in lid 7 bedoelde gedelegeerde handelingen overschrijden de algemene grenzen voor het 
gebruik van deze techniek, aangezien het hier over zaken gaat die in de eigenlijke tekst van de 
verordening moeten worden behandeld.

Amendement 187
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

allen tijde op verzoek uitsluitsel van de 
voor de verwerking verantwoordelijke te 
verkrijgen omtrent het al dan niet 
plaatsvinden van verwerkingen van hem 
betreffende gegevens. Wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
aanzienlijk aantal bestanden verwerkt die 
de betrokkene betreffen, kan hij de 
betrokkene verzoeken, voorafgaand aan 
de overdracht van de informatie, te 
preciseren op welk bestand of welke 
bestanden, of op welk concreet terrein zijn 
verzoek betrekking heeft. Wanneer 
verwerkingen van deze persoonsgegevens 
plaatsvinden, verstrekt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de volgende 
informatie:

Or. es

Amendement 188
Tadeusz Zwiefka

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen;

d) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen, of 
indien dat niet mogelijk is, de criteria die 
dienen om die termijn te bepalen;

Or.pl

Amendement 189
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

verwerking, op zijn minst in het geval van 
de in artikel 20 bedoelde maatregelen.

Or. es

Amendement 190
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) in voorkomend geval, waar 
gegevens worden verzameld en verwerkt 
in ruil voor de verlening van gratis 
diensten, de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke geschatte waarde van 
de verwerkte gegevens van de betrokkene.

Or. en

Motivering

Persoonsgegevens zijn handelswaar en de betrokkenen zijn zich amper bewust van de waarde 
van hun gegevens voor de verwerking verantwoordelijken en voor de verwerkers. Door de 
betrokkene op verzoek de door de voor de verwerking verantwoordelijke geschatte waarde te 
geven, wordt de betrokkene in staat gesteld een op informatie berustend besluit te nemen over 
het gebruik van zijn gegevens, en wordt door de positie van consumenten te versterken ook 
tegengegaan dat er een eenzijdige markt ontstaat.

Amendement 191
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) ingeval van maatregelen gebaseerd 
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op profielen, betekenisvolle informatie 
over de bij de profilering gebruikte logica;

Or. en

Motivering

Betrokkenen dienen over de nodige rechten te beschikken om hen in staat te stellen de 
bescherming van hun gegevens in eigen handen te nemen en hun rechten in te roepen bij voor 
de verwerking verantwoordelijken. Zij zijn een van de belangrijkste instrumenten om voor de 
verwerking verantwoordelijken rekenschap te laten afleggen voor hun handelen. Om deze 
reden dient het recht op informatie, toegang, rechtzetting, verwijdering en 
gegevensoverdraagbaarheid te worden versterkt om gebruikers inzicht te kunnen geven in wat 
er met hun gegevens gebeurt en hen in staat te stellen dit te controleren. Uitzonderingen en 
vrijstellingen dienen tot een minimum te worden beperkt.

Amendement 192
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
hem meedeelt van welke 
persoonsgegevens verwerking plaatsvindt. 
Wanneer de betrokkene zijn verzoek in 
elektronische vorm indient, wordt de 
informatie elektronisch verstrekt, tenzij de 
betrokkene anderszins verzoekt.

Schrappen

Or. es

Motivering

Dit punt is overbodig, aangezien de communicatie van gegevens waarover het gaat reeds in 
het vorige punt is behandeld en de tweede zin opnieuw gaat over technologische neutraliteit 
op een manier die haaks staat op ons standpunt zoals wij dat reeds eerder hebben uiteengezet.

Amendement 193
Françoise Castex
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking plaatsvindt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt.

2. De betrokkene heeft er recht op dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke hem 
meedeelt van welke persoonsgegevens 
verwerking plaatsvindt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt. De voor de 
verwerking verantwoordelijke verifieert de 
identiteit van een betrokkene die toegang 
tot gegevens vraagt binnen de grenzen 
van artikel 5 t/m 10 van deze verordening.

Or. en

Amendement 194
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 1 is niet van toepassing op 
pseudonieme gegevens.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van 
pseudonieme en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken 
stimuleren waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd 
wordt dat persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor 
aanvullende gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd 
en tegelijk een hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 195
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Recht om te worden vergeten en om 
gegevens te laten wissen

Recht om gegevens te laten wissen

Or. en

Motivering

Het recht om te worden vergeten is een begrip dat in grote mate onverenigbaar is met de 
wijze waarop informatie over betrokkenen circuleert in de online-omgeving. Erkenning van 
het recht om te worden vergeten zou buitensporige bureaucratische uitgaven vergen en allicht 
niet kunnen worden uitgevoerd/gegarandeerd. Desalniettemin kan het recht om gegevens te 
laten wissen, in een aantal omstandigheden, wel worden gehandhaafd.

Amendement 196
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is lastig om te bepalen wanneer persoonsgegevens echt niet langer nodig zijn voor 
zakelijke doeleinden. Stelselmatig wissen van gegevens indien er geen onmiddellijk gebruik 
van gemaakt wordt, zou buitensporige kosten met zich meebrengen.

Amendement 197
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) de betrokkene trekt de toestemming 
waarop de verwerking overeenkomstig 
artikel 6, lid 1, onder a), is gebaseerd, in of 
de toegestane termijn voor opslag is 
verstreken;

Or. en

Motivering

Deze vereiste is te ruim geformuleerd en zou te hoge kosten met zich meebrengen aangezien 
gegevens stelselmatig gewist moeten worden als er geen wettelijke rechtvaardiging bestaat 
om de gegevens te bewaren.

Amendement 198
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking van de gegevens voldoet 
op andere gronden niet aan deze 
verordening.

Schrappen

Or. en

Motivering

De mogelijke implicaties van deze bepaling zijn onduidelijk en moeten worden toegelicht.

Amendement 199
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) er bestaan geen andere wettelijke 
gronden voor gegevensverwerking dan de 
toestemming van betrokkene.

Or.pl

Amendement 200
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het recht om gegevens te laten 
wissen is niet van toepassing indien het 
bewaren van persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
contract tussen een organisatie en de 
betrokkene, of indien er op grond van 
regelgeving een vereiste bestaat om deze 
gegevens te bewaren, of voor 
fraudepreventiedoeleinden.

Or. en

Motivering

In dit nieuwe voorstel worden passende omstandigheden aangeduid waaronder het recht van 
de betrokkene om zijn gegevens te laten wissen wordt beperkt aan de hand van hetgeen 
noodzakelijk is voor zakelijke doeleinden en op grond van regelgeving.

Amendement 201
Arlene McCarthy

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Kredietinstellingen die gegevens 
bewaren voor navolgende doeleinden zijn 
uitgezonderd van de vereisten van dit 
artikel:
- risicobeheerdoeleinden;
- naleving van communautaire en 
internationale toezichts- en 
nalevingsvoorschriften;
- marktmisbruikdoeleinden.

Or. en

Amendement 202
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

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

Amendement 203
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Betrokkenen dienen over de nodige rechten te beschikken om hen in staat te stellen de 
bescherming van hun gegevens in eigen handen te nemen en hun rechten in te roepen bij voor 
de verwerking verantwoordelijken. Zij zijn een van de belangrijkste instrumenten om de voor 
de verwerking verantwoordelijken rekenschap te laten afleggen voor hun handelen. Om deze 
reden dient het recht op informatie, toegang, rechtzetting, verwijdering en 
gegevensoverdraagbaarheid te worden versterkt om gebruikers inzicht te kunnen geven in wat 
er met hen gegevens gebeurt en hen in staat te stellen dit te controleren. Uitzonderingen en 
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vrijstellingen dienen tot een minimum te worden beperkt.

Amendement 204
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de 
verwerking verantwoordelijke expliciet of 
stilzwijgend toegang heeft verleend tot de 
persoonsgegevens aan derden, neemt hij 
alle redelijke maatregelen binnen zijn 
mogelijkheden, waaronder technische 
maatregelen, ten aanzien van de gegevens 
die onder zijn verantwoordelijkheid 
openbaar zijn gemaakt, teneinde derden die 
deze gegevens verwerken ervan op de 
hoogte te stellen dat een betrokkene hun 
verzoekt ieder koppeling naar, of kopie of 
reproductie van die persoonsgegevens te 
wissen.

Wanneer de verantwoordelijke die de 
toegang tot de persoonsgegevens heeft 
verleend, is verdwenen of niet langer 
bestaat of wanneer de betrokkene om 
andere redenen geen contact met de 
verantwoordelijke kan opnemen, heeft de 
betrokkene het recht van voor de 
verwerking verantwoordelijke derden te 
verkrijgen dat iedere koppeling naar, of 
kopie of reproductie van die 
persoonsgegevens wordt gewist.

Or. es
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Motivering

Of de cedent van de gegevens al dan niet verantwoordelijk is voor de daden van de 
cessionaris, moet van geval tot geval worden bezien in het licht van samenvallende feiten en 
omstandigheden, hetgeen substantieel verschilt van het opleggen van een soort objectieve 
verantwoordelijkheid aangaande het recht om te worden vergeten.

Amendement 205
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de uitoefening van het recht op 
vrijheid van meningsuiting overeenkomstig 
artikel 80;

a) voor de uitoefening van het recht op 
vrijheid van meningsuiting overeenkomstig 
artikel 80; of ingeval van levering van een 
informatiemaatschappijdienst voor het 
toegankelijk maken van dergelijke 
uitingen.

Or. en

Motivering

De door de Commissie voorgestelde bepaling biedt de media genoeg om de rechten van de 
media in dit digitale tijdperk te kunnen verdedigen.

Amendement 206
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Het is met het oog op de beste zorg en behandeling gedurende het hele leven van de 
betrokkene van essentieel belang dat er een volledig medisch dossier wordt bijgehouden. Het 
recht om te worden vergeten mag niet worden toegepast op de verwerking van gegevens voor 
volksgezondheidsdoeleinden zoals uiteengezet in artikel 81, lid a.

Amendement 207
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 208
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) in de in lid 4 bedoelde gevallen. e) in de in lid 4 bedoelde gevallen.

In de onder a) en d) bedoelde gevallen 
kan de betrokkene een recht van bezwaar 
uitoefenen tegen het maken van 
koppelingen naar of kopieën of 
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reproducties van zijn persoonsgegevens. 
Bij de toepassing van dit recht zullen alle 
in dit geval samenlopende 
omstandigheden in aanmerking worden 
genomen, waarbij wordt getracht de 
concrete grondslag van het bewaren van 
gegevens niet te frustreren.

Or. es

Amendement 209
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. es

Motivering

Wat betreft de gedelegeerde handelingen kunnen we lid 9 van dit artikel niet accepteren 
aangezien dit gaat over het reguleren van aspecten die essentieel zijn voor een adequaat 
begrip van de norm. Als men vindt dat deze aspecten daadwerkelijk moeten worden 



PE500.695v01-00 96/239 AM\920534NL.doc

NL

behandeld, dienen deze te worden opgenomen in de eigenlijke verordening.

Amendement 210
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Wanneer het door de betrokkene 
gevraagde formaat niet hetzelfde is als dat 
van de verwerking, kan de 
verantwoordelijke voor de omzetting 
ervan een bedrag in rekening brengen dat 
de marktconforme prijs van deze dienst 
niet overstijgt.

Or. es

Motivering

Het amendement is gerechtvaardigd omdat de vraag naar een bepaald formaat, dat niet 
hetzelfde is als het formaat van verwerking, aanleiding kan zijn voor het leveren van een 
nieuwe dienst, die niet onbetaald kan blijven. Anderzijds, als wordt toegestaan dat de 
gegevens in een bepaald formaat kunnen worden verkregen, lijkt het logisch dat de kosten 
voor omzetting niet bij de voor verwerking verantwoordelijke worden gelegd. Het lijkt 
daarom redelijk de mogelijkheid te scheppen een bedrag in rekening te brengen voor de 
omzetting van gegevens naar een van de gevraagde formaten.

Amendement 211
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
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Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Data subject rights are indispensable for empowering data subjects to take the protection of 
their data into their own hands and enforce their rights against controllers. They are one of 
the main levers to hold controllers accountable. For this reason, the rights to information, 
access, rectification, deletion, and data portability should be strengthened to allow users to 
understand what happens to their data and to exercise control over it. Exceptions and 
exemptions should be very limited as the right to data portability is a corollary to the right of 
access. When replying to access requests, controllers must not provide data in formats which 
limits further use by the data subject. The right to data portability may contribute to a more 
competitive environment, especially for social networks and other online services, by allowing 
people to change service providers without difficulty.

Amendement 212
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2 – alinea 1 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voor de verwerking verantwoordelijke 
bij wie de persoonsgegevens zijn 
weggehaald zal overgaan tot het wissen 
van diezelfde gegevens tenzij de 
continuïteit van de verwerking ervan 
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krachtens een andere rechtsgrond is 
beschermd. Middels de wetgeving van de 
Unie en die van de lidstaten kunnen de 
gevallen waarvoor een wettelijke 
verplichting tot bewaring van de gegevens 
bestaat, worden gereguleerd, waarbij dit is 
gebaseerd op doelstellingen van algemeen 
belang die in verhouding staan tot het 
nagestreefde doel, en waarbij de 
wezenlijke inhoud van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens wordt 
geëerbiedigd.

Or. es

Motivering

Het principe van de overdraagbaarheid van gegevens, in de vorm van het verkrijgen van 
kopieën van de gegevens, houdt niet per se het wissen van diezelfde gegevens in. Hebben we 
het echter over overdraagbaarheid in strikte zin, dat wil zeggen, de overdracht van de ene 
verantwoordelijke aan de andere, dan moet het onderwerp wissen wel aan de orde komen. Al 
met al zijn hier enkele garanties nodig voor de gevallen waarin het behoud van gegevens 
noodzakelijk is.

Amendement 213
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Het in lid 1 bedoelde elektronische 
formaat en de technische normen, de 
modaliteiten en de procedures voor het 
overeenkomstig lid 2 overdragen van 
persoonsgegevens worden bepaald door de 
voor de verwerking verantwoordelijke, die 
daarbij gebruik maakt van 
geharmoniseerde branchenormen, of 
worden, indien deze nog niet zijn 
vastgesteld, ontwikkeld door 
belanghebbenden uit de branche met 
medewerking van normalisatie-
instellingen.



AM\920534NL.doc 99/239 PE500.695v01-00

NL

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om besluiten te nemen over de vaststelling van een geharmoniseerd formaat 
voor elektronische gegevensoverdracht moet niet bij de Commissie liggen. De in dit 
amendement voorgestelde benadering is gelet op de verscheidenheid aan sectoren die onder 
deze verordening vallen bovendien technologisch neutraler en geschikter.

Amendement 214
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 215
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve 
van direct marketing worden verwerkt, 
heeft de betrokkene het recht om kosteloos 
bezwaar te maken tegen de verwerking van 

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

persoonsgegevens voor deze marketing. 
Dit recht wordt de betrokkene uitdrukkelijk 
en op begrijpelijke wijze geboden en moet 
duidelijk van overige informatie kunnen 
worden onderscheiden.

Or. it

Amendement 216
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een bezwaar op grond van de 
leden 1 en 2 gegrond wordt verklaard, 
worden de betrokken persoonsgegevens 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet langer gebruikt of 
anderszins verwerkt.

3. Wanneer een bezwaar op grond van lid 1 
gegrond wordt verklaard, moet de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene in kennis stellen van de 
dwingende legitieme gronden waarop hij 
zich beroept uit hoofde van lid 1, of 
anders stoppen met het gebruik of 
anderszins verwerken van de betrokken 
persoonsgegevens; wanneer het bezwaar 
op grond van lid 2 gegrond wordt 
verklaard, worden de betrokken 
persoonsgegevens door de voor de 
verwerking verantwoordelijke niet langer 
gebruikt of anderszins verwerkt. 

Or. es

Motivering

Als tegenover het recht van bezwaar inderdaad de mogelijkheid bestaat dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke dwingende legitieme gronden kan aanvoeren, is er geen reden 
waarom louter de formulering van het bezwaar het door het genoemde derde lid gewenste 
effect zou moeten ontketenen.

Amendement 217
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen dat het gebruik van 
pseudonieme en anonieme gegevens mogelijk moet maken, en zal goede bedrijfspraktijken 
stimuleren waarmee de belangen van de betrokkenen worden beschermd. Als gewaarborgd 
wordt dat persoonsgegevens niet tot de betrokkene kunnen worden herleid (omdat daarvoor 
aanvullende gegevens nodig zijn), wordt het zakelijk gebruik van gegevens verder bevorderd 
en tegelijk een hoog niveau van consumentenbescherming geboden.

Amendement 218
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Maatregelen op basis van profilering Maatregelen op basis van 
geautomatiseerde verwerking

Or. en

Motivering

Artikel 20 gaat niet zozeer over profilering als wel over geautomatiseerde verwerking. De 
titel van dit artikel moet daarom worden gewijzigd in "Maatregelen op basis van 
geautomatiseerde verwerking".
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Amendement 219
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Een betrokkene mag niet worden 
onderworpen aan een beslissing die 
oneerlijk of discriminerend is en die louter 
wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren.

Or. en

Motivering

In artikel 20 in zijn huidige vorm worden de positieve toepassingen van profilering niet 
erkend en wordt evenmin rekening gehouden met de uiteenlopende risiconiveaus of effecten 
op de persoonlijke levenssfeer van personen die met profilering te maken krijgen. Door de 
nadruk te leggen op technieken die "oneerlijk" of "discriminerend" zijn, zoals gedefinieerd in 
Richtlijn 2005/29/EG, is de benadering in dit voorstel technologisch neutraler en gaat de 
aandacht vooral uit naar de negatieve toepassingen van profileringstechnieken en niet zozeer 
naar de technologie zelf.

Amendement 220
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke persoon heeft het 
recht niet te worden onderworpen aan een 
maatregel waaraan voor hem 

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

verbonden of die hem negatief treft en die 
louter wordt genomen op grond van een 
geautomatiseerde verwerking die bestemd 
is om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, betrouwbaarheid 
of gedrag te analyseren of te voorspellen.

Or. en

Motivering

Er mag niet uit het oog worden verloren dat sommige profileringsactiviteiten aanzienlijke 
voordelen hebben voor de consument en een gedegen basis kunnen vormen voor een goede 
klantendienst. In de brede definitie van profilering wordt geen onderscheid aangebracht 
tussen routinematige gegevensverwerkingsactiviteiten met een positieve uitwerking enerzijds 
en de meer negatieve profileringsactiviteiten anderzijds. Positieve profilering wordt veelal 
gebruikt om diensten op maat van de consument te snijden door hun behoeften en voorkeuren 
te registreren.

Amendement 221
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 222
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen van deze verordening 
mag een persoon alleen aan een 
maatregel als bedoeld in lid 1 worden 
onderworpen, wanneer de verwerking:

Schrappen

a) wordt uitgevoerd in het kader van het 
sluiten of het uitvoeren van een 
overeenkomst en aan het door de 
betrokkene ingediende verzoek tot het 
sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst is voldaan of passende 
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maatregelen zijn aangeboden ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene, zoals het 
recht op menselijke tussenkomst; of
b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond 
van EU-wetgeving of nationale wetgeving 
en in die wetgeving ook passende 
maatregelen zijn opgenomen ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene; of
c) plaatsvindt op grond van de 
toestemming van de betrokkene, mits aan 
de voorwaarden van artikel 7 wordt 
voldaan en passende waarborgen worden 
geboden.

Or. en

Motivering

De schrapping is een gevolg van de voorgestelde wijziging in lid 1.

Amendement 223
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in de 
overige artikelen van deze verordening 
mag een persoon alleen aan een maatregel 
als bedoeld in lid 1 worden onderworpen, 
wanneer de verwerking:

2. Onverminderd de overige bepalingen 
van deze verordening, met inbegrip van 
lid 3 en 4, mag een persoon alleen aan een 
maatregel als bedoeld in lid 1 worden 
onderworpen, wanneer de verwerking:

Or. en

Motivering

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

Amendement 224
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) noodzakelijk is voor het sluiten of het 
uitvoeren van een overeenkomst en aan het 
door de betrokkene ingediende verzoek tot 
het sluiten of het uitvoeren van de 
overeenkomst is voldaan of passende 
maatregelen zijn aangeboden ter 
bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene, waaronder 
het recht op betekenisvolle informatie 
over de aan de profilering ten grondslag 
liggende logica en het recht op menselijke 
tussenkomst, met inbegrip van een 
toelichting op de na die tussenkomst 
genomen beslissing; of

Or. en
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Motivering

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

Amendement 225
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond van 
EU-wetgeving of nationale wetgeving en in 
die wetgeving ook passende maatregelen 
zijn opgenomen ter bescherming van de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene en ter bescherming van de 
betrokkene tegen mogelijke discriminatie 
als gevolg van een in lid 1 omschreven 
maatregel; of

Or. en
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Motivering

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

Amendement 226
Marielle Gallo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 227
ingediend door Klaus-Heiner Lehne
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Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) wettig is overeenkomstig artikel 6, lid 1, 
letter a) t/m f) van deze verordening.

Or. en

Amendement 228
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) plaatsvindt op grond van de 
toestemming van de betrokkene, mits aan 
de voorwaarden van artikel 7 wordt 
voldaan en passende waarborgen worden 
geboden, met inbegrip van doeltreffende 
bescherming tegen mogelijke 
discriminatie als gevolg van een in lid 1 
omschreven maatregel.

Or. en

Motivering

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

Amendement 229
Marielle Gallo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) plaatsvindt op grond van een van de in 
artikel 6, lid 1, letter a) tot en met f) 
genoemde gevallen.

Or. fr

Amendement 230
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

De schrapping is een gevolg van de voorgestelde wijziging in lid 1.

Amendement 231
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De geautomatiseerde 
gegevensverwerking die bestemd is om 
bepaalde aspecten van de persoonlijkheid 
van een natuurlijke persoon te beoordelen, 
bevat of genereert geen gegevens die 
vallen onder de in artikel 9 bedoelde 
bijzondere categorieën persoonsgegevens, 
behalve wanneer zij onder de in artikel 9, 
lid 2 vermelde uitzonderingen vallen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 232
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Profilering die (al dan niet 
opzettelijk) leidt tot discriminatie van 
personen op grond van ras of etnische 
afkomst, politieke opvattingen, godsdienst 
of overtuiging, het lidmaatschap van een 
vakbond of seksuele geaardheid, dan wel 
(al dan niet opzettelijk) resulteert in 
maatregelen met dat effect, is verboden.

Or. en

Motivering

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

Amendement 233
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Profiling can entail serious risks for data subjects. It is prone to reinforcing discriminations, 
making decisions less transparent and carries an unavoidable risk of wrong decisions. For 
these reasons, it should be tightly regulated: its use should be clearly limited, and in those 
cases where it can be used, there should be safeguards against discrimination and data 
subjects should be able to receive clear and meaningful information on the logic of the 
profiling and its consequences. While some circles see profiling as a panacea for many 
problems, it should be noted that there is a significant body of research addressing its 
limitations. Notably, profiling tends to be useless for very rare characteristics, due to the risk 
of false positives. Also, profiles can be hard or impossible to verify. Profiles are based on 
complex and dynamic algorithms that evolve constantly and that are hard to explain to data 
subjects. Often, these algorithms qualify as commercial secrets and will not be easily 
provided to data subjects. However, when natural persons are subject to profiling, they 
should be entitled to information about the logic used in the measure, as well as an 
explanation of the final decision if human intervention has been obtained. This helps to 
reduce intransparency, which could undermine trust in data processing and may lead to loss 
or trust in especially online services. There is also a serious risk of unreliable and (in effect) 
discriminatory profiles being widely used, in matters of real importance to individuals and 
groups, which is the motivation behind several suggested changes in this Article that aim to 
improve the protection of data subjects against discrimination. In relation to this, the use of 
sensitive data in generating profiles should also be restricted.
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Amendement 234
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping is een gevolg van de voorgestelde wijziging in lid 1.

Amendement 235
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. In de in lid 2 bedoelde gevallen omvat 
de informatie die op grond van artikel 14 
en 15 door de voor de verwerking 
verantwoordelijke moet worden verstrekt, 
informatie over de eventuele verwerking 
voor een maatregel in de zin van lid 1 en 
de met deze verwerking beoogde gevolgen 
voor de betrokkene, alsook toegang tot de 
achterliggende logica van de gegevens die 
verwerkt worden.
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Or. en

Motivering

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

Amendement 236
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es
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Amendement 237
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De schrapping is een gevolg van de voorgestelde wijziging in lid 1.

Amendement 238
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
stelt de Commissie overeenkomstig 
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast 
met het oog op de nadere invulling van de 
criteria en de voorwaarden voor passende 
maatregelen ter bescherming van de in 
lid 2 bedoelde gerechtvaardigde belangen 
van de betrokkenen. De Commissie 
raadpleegt vertegenwoordigers van de 
betrokkenen en het Comité voor 
gegevensbescherming over haar 
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voorstellen, alvorens deze te publiceren.

Or. en

Motivering

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

Amendement 239
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt beleid vast en voert 
passende maatregelen uit om ervoor te 
zorgen en te kunnen aantonen dat de 
verwerking van persoonsgegevens in 
overeenstemming met deze verordening 
wordt uitgevoerd.

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke kan beleid vaststellen
en voert passende maatregelen uit om 
ervoor te zorgen en te kunnen aantonen dat 
de verwerking van persoonsgegevens in 
overeenstemming met deze verordening 
wordt uitgevoerd.

Or. es
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Amendement 240
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in lid 1 bedoelde maatregelen 
betreffen in de gevallen overeenkomstig de 
in dit hoofdstuk opgenomen regelingen:

Or. es

Amendement 241
Rebecca Taylor

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is beter om deze maatregelen als goede praktijken neer te zetten, vooral omdat dit anders 
qua regelgeving tot een onrealistische verplichting leidt.

Amendement 242
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het aanwijzen van een functionaris voor 
gegevensbescherming overeenkomstig 
artikel 35, lid 1.

e) het aanwijzen van een functionaris voor 
gegevensbescherming overeenkomstig 
artikel 35, lid 1, of de verplichting tot en 
handhaving van een certificering 
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overeenkomstig het certificeringsbeleid 
van de Commissie.

Or. es

Amendement 243
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van eventuele nadere 
criteria en vereisten voor andere in lid 1 
bedoelde passende maatregelen dan die 
welke reeds in lid 2 worden genoemd, van 
de voorwaarden voor de in lid 3 bedoelde 
toetsings- en controlemechanismen en 
van de criteria voor evenredigheid als 
bedoeld in lid 3, waarbij de mogelijkheid 
van specifieke maatregelen voor micro- en 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
overweging wordt genomen.

Schrappen

Or. es

Amendement 244
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met inachtneming van de stand van de 
techniek en de uitvoeringskosten legt de 
voor de verwerking verantwoordelijke, 
zowel bij de vaststelling van de middelen 
voor de verwerking als bij de verwerking 

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

zelf, zodanig bij de activiteit in kwestie en 
haar doeleinden passende technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures ten uitvoer dat de verwerking 
aan de voorwaarden van deze verordening 
voldoet en de bescherming van de rechten 
van de betrokkene gewaarborgd is.

Or. es

Amendement 245
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Waar nodig, kunnen bindende 
maatregelen worden genomen om ervoor 
te zorgen dat categorieën goederen en
diensten zo worden ontworpen en van 
standaardinstellingen worden voorzien 
dat zij voldoen aan de voorwaarden van 
deze verordening inzake de bescherming 
van personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens. De 
basis voor die maatregelen wordt gevormd 
door normalisatie overeenkomstig 
[Verordening …/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
Europese normalisatie, tot wijziging van 
de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG 
van de Raad alsmede de Richtlijnen 
94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 
2009/23/EG en 2009/105/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Beschikking 87/95/EEG 
en Besluit nr. 1673/2006/EG].

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen waaruit het inzicht spreekt dat 
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gegevensbescherming "by design" en "by default" als concept weliswaar lof verdient, maar 
dat de Commissie met haar voorstel onvoldoende zekerheid biedt, terwijl wel het gevaar van 
mogelijke beperkingen van het vrije verkeer op de loer ligt. Daarom moet in plaats daarvan 
gebruik worden gemaakt van het beproefde instrument van normalisatie, zoals beschreven in 
het "normalisatiepakket", met het oog op het harmoniseren van de toepasselijke voorschriften 
en het mogelijk maken van vrij verkeer.

Amendement 246
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or.pl

Amendement 247
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen 
de persoonsgegevens worden verwerkt die
voor elk specifiek doeleinde van de 
verwerking nodig zijn en met name het 

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat in beginsel geen 
buitensporige hoeveelheden
persoonsgegevens worden verwerkt voor 
elk specifiek doeleinde van de verwerking 
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verzamelen of het bewaren van die 
gegevens zich, zowel wat betreft de 
hoeveelheid gegevens als de periode van 
opslag daarvan, beperkt tot dat wat voor 
die doeleinden strikt noodzakelijk is. Deze 
mechanismen zorgen met name ervoor dat 
persoonsgegevens in beginsel niet voor een 
onbeperkt aantal natuurlijke personen 
toegankelijk worden gemaakt.

en met name het verzamelen of het 
bewaren van die gegevens zich, zowel wat 
betreft de hoeveelheid gegevens als de 
periode van opslag daarvan, beperkt tot dat 
wat voor die doeleinden 
verhoudingsgewijs noodzakelijk is. Deze 
mechanismen zorgen met name ervoor dat 
persoonsgegevens in beginsel niet voor een 
onbeperkt aantal natuurlijke personen 
toegankelijk worden gemaakt.

Or. es

Amendement 248
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen 
de persoonsgegevens worden verwerkt die 
voor elk specifiek doeleinde van de 
verwerking nodig zijn en met name het 
verzamelen of het bewaren van die 
gegevens zich, zowel wat betreft de 
hoeveelheid gegevens als de periode van 
opslag daarvan, beperkt tot dat wat voor 
die doeleinden strikt noodzakelijk is. Deze 
mechanismen zorgen met name ervoor dat 
persoonsgegevens in beginsel niet voor 
een onbeperkt aantal natuurlijke 
personen toegankelijk worden gemaakt.

2. Tot de vaststelling van bindende 
maatregelen overeenkomstig lid 1 zorgen 
de lidstaten ervoor dat aan goederen en 
diensten geen bindende, al dan niet 
automatische vereisten met het oog op de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
worden gesteld die het in de handel 
brengen van apparatuur en het vrije 
verkeer van die goederen en diensten in 
en tussen de lidstaten zouden kunnen 
belemmeren.

Or. en

Motivering

Dit amendement maakt deel uit van een pakket amendementen waaruit het inzicht spreekt dat 
gegevensbescherming "by design" en "by default" als concept weliswaar lof verdient, maar 
dat de Commissie met haar voorstel onvoldoende zekerheid biedt, terwijl wel het gevaar van 
mogelijke beperkingen van het vrije verkeer op de loer ligt. Daarom moet in de plaats 
daarvan gebruik worden gemaakt van het beproefde mechanisme van normalisatie met het 
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oog op het harmoniseren van de toepasselijke voorschriften en het mogelijk maken van vrij 
verkeer. 

Amendement 249
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

Deze bepaling is niet meer nodig. Wij ondersteunen de algemene benadering gebaseerd op 
het beginsel van het afleggen van rekenschap waarbij wij blijven in deze positie, en dat 
ervoor moet zorgen dat de autoriteiten zich hoofdzakelijk richten op de doelen en de 
resultaten en niet zozeer op de middelen. Hetgeen is vastgesteld in de referentienorm kan 
worden bereikt door een overzicht van goede praktijken te maken dat aan de betrokkenen ter 
beschikking kan worden gesteld. Een strikt normatieve aanpak is daarvoor niet nodig.

Amendement 250
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde passende maatregelen en 
mechanismen, met name de vereisten voor 
gegevensbescherming by design die voor 
alle sectoren, producten en diensten van 
toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de voorgestelde wijziging op artikel 23, lid 1.

Amendement 251
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

Wij verwijzen naar de motivering van het vorige lid.

Amendement 252
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Dit amendement sluit aan bij de voorgestelde wijziging op artikel 23, lid 1.

Amendement 253
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke de doeleinden, 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens samen 
met anderen vaststelt, stellen de 
gezamenlijk voor de verwerking 
verantwoordelijken door middel van een 
onderlinge regeling hun respectieve 
verantwoordelijkheden vast voor de 
nakoming van de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening, met name met 
betrekking tot de procedures en 
mechanismen voor de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene. Omdat in het 
kader van deze regeling bezwaar kan 
worden gemaakt, is het noodzakelijk dat 
de regeling goed gedocumenteerd is en 
dat de betrokkenen er van tevoren van in 
kennis worden gesteld; indien dit niet het 
geval is, kunnen genoemde rechten ten 
overstaan van alle verantwoordelijken 
integraal worden uitgeoefend, waarbij zij 
worden belast met de taak te garanderen 
dat de wettelijk vastgestelde prestaties 
worden geleverd.
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Or. es

Amendement 254
Marielle Gallo

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 255
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een in een derde land gevestigde voor 
de verwerking verantwoordelijke, 
wanneer de Commissie overeenkomstig 
artikel 41 heeft besloten dat het derde 
land een passend beschermingsniveau 
waarborgt; of

Schrappen

Or. it
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Amendement 256
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming met minder dan 250 
werknemers; of

Schrappen

Or. it

Amendement 257
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming met minder dan 250 
werknemers; of

b) een onderneming met minder dan 250 
werknemers behalve wanneer de 
verwerkingen die door de onderneming 
worden uitgevoerd door de 
toezichthoudende autoriteit als zeer 
risicovol worden beoordeeld, gelet op hun 
aard, het soort gegevens of het aantal 
betrokkenen; of

Or. es

Amendement 258
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een voor de verwerking Schrappen
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verantwoordelijke die slechts incidenteel 
goederen of diensten aanbiedt aan in de 
Unie wonende betrokkenen.

Or. it

Amendement 259
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Wanneer het dankzij goede anonimiseringstechnieken voor de verwerker technisch niet 
mogelijk is een betrokkene te identificeren, is artikel 26 niet van toepassing. Verlichting van 
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de administratieve lasten zal aanzetten tot investeringen in doeltreffende 
anonimiseringstechnieken en het gebruik van sterke systemen met beperkte toegang. Het 
basisbeginsel dat de primaire en rechtstreekse verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
voor de verwerking bij de voor de verwerking verantwoordelijke liggen, moet in dit artikel 
duidelijk worden vermeld.

Amendement 260
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 261
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De eis dat de verwerker eerst toestemming van de voor de verwerking verantwoordelijke moet 
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krijgen voordat hij subverwerkers in dienst kan nemen, leidt tot lastenverzwaring zonder 
duidelijke voordelen in de zin van een grotere gegevensbescherming. Ook is deze bepaling in 
een "cloudomgeving" niet werkbaar, met name als de bepaling zo wordt uitgelegd dat 
voorafgaande toestemming moet worden verkregen voor het inschakelen van bepaalde 
subverwerkers. Deze eis moet worden geschrapt.

Amendement 262
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker leggen 
de instructies van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verplichtingen 
van de verwerker die in lid 2 zijn 
genoemd, vast in een document.

Schrappen

Or. es

Motivering

Het in geschreven vorm vastleggen van alle instructies kan een buitenproportionele last zijn, 
vooral als ook de instructies worden opgenomen die, nadat het contract eenmaal is 
afgesloten, in het kader ervan worden gegeven. Normaliter worden de operationele instructies 
in elektronische vorm verstuurd, hetgeen een uitstekend bewijs vormt van de instructies. Het 
lijkt redelijk dat de contractuele relatie tussen verantwoordelijke en verwerker wordt 
vastgelegd in een medium dat hiervan het bewijs vormt. Deze formulering lijkt ons dan ook 
geschikter dan de geschreven vorm in strikte zin, die beperkter is.

Amendement 263
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De voor de verwerking 
verantwoordelijke wordt geacht aan de in 
lid 1 vermelde verplichtingen te hebben 
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voldaan wanneer hij een verwerker kiest 
die vrijwillig een zelfcertificering heeft 
uitgevoerd of vrijwillig een certificering, 
zegel of merkteken als bedoeld in artikel 
38 of 39 van deze verordening heeft 
verkregen, waaruit blijkt dat hij naar 
aanleiding van de in deze verordening 
gestelde eisen passende technische en 
organisatorische standaardmaatregelen 
heeft genomen.

Or. en

Motivering

De verordening moet de voor de verwerking verantwoordelijken en de verwerkers duidelijke 
prikkels bieden om te investeren in maatregelen die de veiligheid en privacy ten goede komen. 
Als voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers extra waarborgen voor de 
gegevensbescherming bieden die voldoen aan of verder gaan dan de in de sector aanvaarde 
normen, en dit met behulp van attesten afdoende kunnen aantonen, moeten zij van minder 
prescriptieve bepalingen kunnen profiteren. Dit zou in het bijzonder meer flexibiliteit 
opleveren en de lasten voor aanbieders en gebruikers van clouddiensten verminderen.

Amendement 264
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Wanneer een verwerker 
persoonsgegevens verwerkt anders dan 
volgens de instructies van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, wordt de 
verwerker met betrekking tot die 
verwerking als een voor de verwerking 
verantwoordelijke beschouwd waarvoor de 
in artikel 24 neergelegde regels voor 
gezamenlijk voor de verwerking 
verantwoordelijken gelden, dit alles 
onverlet de verantwoordelijkheid die de 
voor de verwerking verantwoordelijke had 
bij het vervullen van zijn verplichtingen.

Or. es
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Motivering

Het lijkt ons dat in bepaalde gevallen sprake kan zijn van een samenloop van 
verantwoordelijkheden waarvan melding zou moeten worden gemaakt. Inderdaad kan 
onverminderd het feit dat de excessen van de verwerker ertoe kunnen leiden dat deze 
persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de verwerking (ultra vires), het 
mogelijk bestaan van een schuld aangaande het gebrekkige toezicht door de meerdere (culpa 
in vigilando), niet worden uitgesloten.

Amendement 265
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verantwoordelijkheden, 
plichten en taken met betrekking tot een 
verwerker overeenkomstig lid 1, en van de 
voorwaarden ter bevordering van de 
verwerking van persoonsgegevens binnen 
een groep van ondernemingen, met name 
met het oog op controle en verslaglegging.

Schrappen

Or. es

Motivering

De bevoegdheden die met deze regeling aan de Commissie worden toegekend lijken ons 
buitenproportioneel. De inhoud van deze bevoegdheden zou, indien dit als onontbeerlijk 
wordt beschouwd, moeten worden uitgewerkt in de eigenlijke tekst van de verordening.

Amendement 266
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Alle voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers alsmede, 
in voorkomend geval, vertegenwoordigers 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke moeten in staat zijn om 
de autoriteiten uitvoerig in te lichten als 
deze dat vereisen over alle verwerkingen 
die onder hun verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden.

Or. es

Amendement 267
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Voor een doeltreffende gegevensbescherming is het nodig dat organisaties hun 
gegevensverwerkingsactiviteiten ten behoeve van een goed inzicht erin afdoende 
documenteren. De verplichting om voor alle verwerkingshandelingen over documentatie te 
beschikken, zou echter een disproportionele last vormen. De documentatie is niet bedoeld om 
in een bureaucratische behoefte te voorzien, maar om de voor de verwerking 
verantwoordelijken en de verwerkers te helpen om aan hun verplichtingen te voldoen.
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Amendement 268
Rebecca Taylor

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 uiteengezette 
verplichting is niet van toepassing op 
middelgrote en kleine ondernemingen 
voor wie gegevensverwerking slechts een 
nevenactiviteit is bij de verkoop van 
goederen en diensten.

Or. en

Motivering

Hier dient het "Denk eerst klein"-beginsel te worden toegepast en er dient rekening te worden 
gehouden met kleine en middelgrote ondernemingen voor wie deze verplichting een zware last 
zou vormen. Indien de gegevensverwerkingsactiviteiten van kleine en middelgrote 
ondernemingen niet meer dan 50% van de omzet vertegenwoordigen, worden deze 
aangemerkt als nevenactiviteit.

Amendement 269
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De documenten bevatten ten minste de 
volgende gegevens:

2. De ondernemingen of organisaties die 
geen functionaris voor 
gegevensbescherming hebben of niet 
beschikken over voldoende geldige 
certificering, dienen te beschikken over 
het wettelijk vastgestelde 
documentatiemodel van alle verwerkingen 
die onder hun verantwoordelijkheid 
hebben plaatsgevonden. Deze documenten 
bevatten ten minste de volgende gegevens:

Or. es
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Motivering

Voor die organisaties die geen functionaris voor gegevensbescherming hebben of niet 
beschikken over voldoende certificering wordt het nodig geacht dat zij volgens striktere 
criteria rekenschap afleggen, wat zou kunnen middels het vaststellen van een bepaald model 
en het aanvoeren van een minimum aan documentatie in de wettelijk vereiste vorm.

Amendement 270
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De documenten bevatten ten minste de 
volgende gegevens:

2. De kerndocumenten bevatten ten minste 
de volgende gegevens:

Or. en

Motivering

Deze wijziging vloeit voort uit de amendementen op overweging 65 en artikel 28, lid 1.

Amendement 271
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de naam en de contactgegevens van de 
functionaris voor gegevensbescherming, 
in voorkomend geval;

Schrappen

Or. es

Amendement 272
Sajjad Karim
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de doeleinden van de verwerking, 
waaronder de gerechtvaardigde belangen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke wanneer de verwerking 
is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f);

(c) de generieke doeleinden van 
verwerking;

Or. en

Motivering

Dit amendement draagt bij tot lastenverlichting, zowel voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken als voor de verwerkers.

Amendement 273
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien van toepassing, de doorgifte van 
gegevens naar een derde land of een 
internationale organisatie, met inbegrip 
van de vermelding van dat derde land of 
die internationale organisatie en, in geval 
van de in artikel 44, lid 1, onder h), 
bedoelde doorgiften, de documenten 
inzake de passende garanties;

f) indien van toepassing, de doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie en, in geval 
van de in artikel 44, lid 1, onder h), 
bedoelde doorgiften, een verwijzing naar 
de gegeven garanties;

Or. en

Motivering

Dit amendement draagt bij tot lastenverlichting, zowel voor de voor de verwerking 
verantwoordelijken als voor de verwerkers.

Amendement 274
Antonio López-Istúriz White
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) een algemene aanwijzing betreffende de 
termijnen waarbinnen de verschillende 
categorieën gegevens moeten worden 
gewist;

g) een algemene aanwijzing betreffende de 
termijnen waarbinnen de verschillende 
categorieën gegevens moeten worden 
gewist, mits dit mogelijk is;

Or. es

Motivering

Wat betreft de specifieke bureaucratische vereisten waar de regeling naar verwijst, zijn we 
van mening dat, overeenkomstig wat we eerder al hebben aangehaald op andere terreinen, er 
voor de onder g) van lid 2 vastgelegde indicatie van de termijnen voor het wissen van de 
gegevens enige flexibiliteit moet worden gehanteerd, aangezien de verwerkingen waarbij deze 
informatie niet kan worden verstrekt of waarbij er enkel zeer algemene informatie kan worden 
gegeven, talrijk zijn.

Amendement 275
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
verplichtingen zijn niet van toepassing op 
de volgende voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers:

Schrappen

a) een natuurlijke persoon die zonder 
commerciële belangen persoonsgegevens 
verwerkt; of
b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers die 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

Or. it
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Amendement 276
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
verplichtingen zijn niet van toepassing op 
de volgende voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers:

4. De in lid 2 bedoelde verplichtingen zijn 
niet van toepassing op de volgende voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers:

Or. es

Motivering

Voor dit soort situaties wordt in lid 4 van deze norm de in het tweede lid ingestelde eis 
betreffende documentatie uitgesloten, met als enige voorbehoud die ondernemingen of 
organisaties die zich specifiek aan de activiteit van het verwerken van persoonsgegevens 
wijden. Deze laatste hebben de drie eerder onderzochte opties tot hun beschikking: 
functionaris, certificering of wettelijk vastgestelde documentatie.

Amendement 277
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
documenten, teneinde met name de 
verantwoordelijkheden in acht te nemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

5. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast
met het oog op de nadere invulling van de 
criteria en de vereisten voor de in lid 1 
bedoelde documenten, teneinde met name 
de verantwoordelijkheden in acht te nemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker en, in 
voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Or. es
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Amendement 278
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie stelt
standaardformulieren vast voor de in lid 2
bedoelde documenten. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 279
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Het is goed het eerste lid te nuanceren in de zin dat de verwerker in passende gevallen 
antwoordt en niet standaard, wat wel het geval is bij de verantwoordelijke.
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Amendement 280
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de toezichthoudende autoriteit 
haar bevoegdheden uit hoofde van artikel 
53, lid 2, uitoefent, antwoorden de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker de toezichthoudende autoriteit 
binnen een redelijke, door de 
toezichthoudende autoriteit te bepalen 
termijn. Het antwoord omvat een 
beschrijving van de in aansluiting op de 
opmerkingen van de toezichthoudende 
autoriteit genomen maatregelen en 
behaalde resultaten.

2. Wanneer de toezichthoudende autoriteit 
haar bevoegdheden uit hoofde van artikel 
53, lid 2, uitoefent, antwoorden de voor de 
verwerking verantwoordelijke zelf, of via 
zijn vertegenwoordiger, en de verwerker 
de toezichthoudende autoriteit binnen een 
redelijke, door de toezichthoudende 
autoriteit te bepalen termijn. Het antwoord 
omvat een beschrijving van de in 
aansluiting op de opmerkingen van de 
toezichthoudende autoriteit genomen 
maatregelen en behaalde resultaten.

Or. es

Motivering

In het tweede lid ontbreekt een verwijzing naar de vertegenwoordiger voor die gevallen van 
verantwoordelijken buiten de EU.

Amendement 281
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden voor de in de leden 1 en 2 
bedoelde technische en organisatorische 
maatregelen, waaronder de vaststelling 
van de stand van techniek, voor specifieke 

Schrappen
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sectoren en in specifieke situaties op het 
gebied van gegevensverwerking, waarbij 
met name rekening wordt gehouden met 
technologische ontwikkelingen en 
oplossingen inzake privacy by design en 
gegevensbescherming by default, tenzij lid 
4 van toepassing is.

Or. es

Motivering

Wat de veiligheid betreft, volstaat het om de doelstellingen helder vast te stellen en op basis 
daarvan, in dat geval, de resultaten te inspecteren en de benodigde dwangmaatregelen vast te 
stellen. Het is daarom nodig flexibiliteit toe te staan om de partijen de gelegenheid te bieden 
hun veiligheidsmaatregelen vast te stellen, waarbij de kenmerken van de verschillende 
sectoren en subsectoren in aanmerking worden genomen, zonder dat een gedetailleerdere 
regulering door middel van gedelegeerde handelingen nodig is.

Amendement 282
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) ongeoorloofde toegang tot 
persoonsgegevens te voorkomen;
b) te voorkomen dat persoonsgegevens 
ongeoorloofd worden verstrekt, gelezen, 
gekopieerd, gewijzigd, gewist of 
verwijderd;
c) ervoor te zorgen dat de rechtmatigheid 
van verwerkingen wordt geverifieerd.

Or. es
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Motivering

Wij verwijzen naar de vorige motivering.

Amendement 283
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens die vanwege de aard 
ervan een significant risico voor de 
privacy van personen met zich meebrengt,
meldt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de toezichthoudende 
autoriteit deze inbreuk zonder onnodige 
vertraging.

Or. es

Motivering

Het lijkt niet redelijk de melding en de documentatie van elk veiligheidsincident op te leggen, 
maar wel die van die incidenten die vanwege hun aard een significant risico vormen voor de 
privacy van personen. Een overdaad aan meldingen, waaronder eenvoudige vergissingen 
zonder nadere gevolgen, zou een afname van het controlevermogen en de concentratie van de 
toezichthoudende autoriteiten tot gevolg kunnen hebben. De vastgestelde termijn van 24 uur 
is in veel gevallen mogelijk niet haalbaar. Het is vooral belangrijk een criterium in te voeren 
voor een korte, maar tevens redelijke termijn.

Amendement 284
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De voorgestelde termijn van 24 uur voor een kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteit 
geeft de voor de verwerking verantwoordelijke onvoldoende tijd om effect en gevolgen van de 
inbreuk volledig te evalueren en het beste plan van aanpak te ontwikkelen. Daarom kan beter 
de formulering uit Richtlijn 2009/136/EG inzake de melding van een inbreuk in verband met 
gegevens worden gebruikt.

Amendement 285
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging en zo mogelijk 
niet later dan 72 uur nadat hij ervan kennis 
heeft gekregen. Wanneer de melding aan 
de toezichthoudende autoriteit niet binnen 
72 uur plaatsvindt, gaat deze vergezeld van 
een motivering.

Or. en

Motivering

Meldingen van inbreuken dragen er in grote mate aan bij dat voor de verwerking 
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verantwoordelijken zich houden aan hun verplichtingen op het vlak van gegevensveiligheid. 
Ook krijgen betrokkenen zo de middelen in handen om zichzelf te beschermen tegen de 
gevolgen van inbreuken. Met dit pakket amendementen wordt beoogd de regels inzake 
inbreuken op de gegevenswetgeving te verbeteren door de tijdslimieten voor aanmelding 
daarvan beter hanteerbaar te maken voor de voor de verwerking verantwoordelijken, door te 
voorkomen dat betrokkenen een soort "inbreukmoeheid" oplopen en door een openbaar 
register voor inbreuken in te richten.

Amendement 286
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens meldt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging en zo mogelijk 
niet later dan 72 uur nadat hij ervan kennis 
heeft gekregen. Wanneer de melding aan 
de toezichthoudende autoriteit niet binnen 
72 uur plaatsvindt, gaat deze vergezeld van 
een motivering.

Or. en

Amendement 287
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gevallen waarin het waarschijnlijk is dat 
de inbreuk op de persoonlijke gegevens 
negatieve gevolgen heeft voor de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkene, 
worden erkend als inbreuk ten gronde.
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Or.pl

Amendement 288
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. In overeenstemming met artikel 26, lid 
2, onder f), waarschuwt en informeert de 
verwerker de voor de verwerking 
verantwoordelijke onmiddellijk na de 
vaststelling van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens van het in lid 1 
vermelde soort.

Or. es

Amendement 289
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Melding van een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens is niet vereist wanneer 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
passende beschermingsmaatregelen heeft 
genomen en deze maatregelen werden 
toegepast op de gegevens waarop de 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
betrekking heeft. Dergelijke 
technologische beschermingsmaatregelen 
maken de gegevens onbegrijpelijk voor 
eenieder die geen recht op toegang 
daartoe heeft.

Or.pl
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Amendement 290
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in lid 1 bedoelde melding bevat ten 
minste:

3. De melding moet alle informatie 
bevatten die de toezichthoudende 
autoriteit nodig heeft om de voorgevallen 
feiten en de gevolgen ervan te kunnen 
beoordelen en indien nodig 
aanbevelingen te doen omtrent vast te 
stellen maatregelen.

Or. es

Motivering

Het is niet nodig de inhoud van de meldingen tot in detail voor te schrijven, gezien de talrijke 
gevallen die zich in de praktijk kunnen voordoen en de kenmerken van de verschillende 
sectoren. Een zo precies mogelijke mededeling aan de toezichthoudende autoriteit zodat deze 
het incident en de gevolgen ervan correct kan beoordelen, zou voldoende moeten zijn. De 
voornaamste elementen van de mededeling zouden derhalve moeten zijn: de feiten, de 
feitelijke en de geschatte gevolgen, de genomen/te nemen maatregelen.

Amendement 291
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De voor de verwerking 
verantwoordelijke documenteert alle 
inbreuken in verband met 
persoonsgegevens die onder lid 1 van dit 
artikel vallen, met inbegrip van de feiten 
omtrent de inbreuk, de gevolgen van de 
inbreuk en de corrigerende maatregelen die 
zijn genomen. Onverminderd het 
bovenstaande wordt door de voor de 
verwerking verantwoordelijke, of door de 
verwerker, een overzicht van vergissingen 
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informatie. en incidenten bijgehouden die niet onder 
lid 1 vallen, maar die wel te maken 
hebben met de verwerking van 
persoonsgegevens, dat ter beschikking 
wordt gesteld van de toezichthoudende 
autoriteit, die wellicht periodiek een 
afschrift hiervan wil ontvangen.

Or. es

Motivering

Er kunnen zich zeker kleinere incidenten voordoen die betrekking hebben op de veiligheid, die 
echter niet per se een ernstig gevaar voor de privacy vormen. Deze moeten wel worden 
gesignaleerd en gedocumenteerd om preventief te kunnen handelen. Met het oog hierop is het 
gepast een overzicht bij te houden van kleinere incidenten die te maken hebben met de 
veiligheid van persoonsgegevens, waartoe de toezichthoudende autoriteit toegang heeft.

Amendement 292
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichthoudende autoriteit voert een 
openbaar register van aangemelde 
inbreuken.

Or.pl

Amendement 293
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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vereisten voor de vaststelling van de in de 
leden 1 en 2 bedoelde inbreuk in verband 
met persoonsgegevens en voor de 
bijzondere omstandigheden waarin een 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
een verwerker verplicht zijn de inbreuk in 
verband met persoonsgegevens te melden.

Or. es

Motivering

De gedelegeerde handelingen van de Commissie zouden zich hier moeten beperken tot het 
vaststellen van een uniform model voor het melden van incidenten en het instellen van een 
overzicht van vergissingen en incidenten.

Amendement 294
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie kan het model vaststellen 
voor de meldingen aan de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 3, alsmede dat voor het 
overzicht van vergissingen en incidenten.
Deze uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. es

Amendement 295
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 1 bis
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De melding wordt niet gedaan aan de 
betrokkene in die gevallen waarin dit het 
lopende onderzoek duidelijk zou 
belemmeren of de oplossing voor de 
veiligheidsbreuk zou hinderen of 
vertragen. In het recht van de Unie en van 
de lidstaten kunnen deze gevallen worden 
uitgewerkt waarbij te allen tijde een doel 
van algemeen belang moet worden 
nagestreefd en de wezenlijke inhoud van 
het recht op bescherming van 
persoonsgegevens moet worden 
geëerbiedigd.

Or. es

Motivering

We denken dat het nodig is te voorzien in enige vorm van garantie voor die gevallen waarin 
de melding aan de betrokkene, of aan enkelen van de betrokkenen, het onderzoek en/of de 
oplossing voor de veiligheidsbreuk kan schaden. Met het oog hierop stellen we voor een 
nieuw lid op te nemen, na het vierde lid, dat betrekking heeft op dat soort uitzonderingen.

Amendement 296
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten met betrekking tot de 
omstandigheden waarin een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens 
waarschijnlijk negatieve gevolgen heeft 
voor de in lid 1 bedoelde 
persoonsgegevens.

Schrappen

Or. es
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Motivering

Het huidige lid 5 moet worden geschrapt, aangezien de bevoegdheden die hier aan de 
Commissie worden verleend de gedelegeerde handelingen in onze optiek overstijgen terwijl 
anderzijds een nadere specificatie van de in artikel 32 vermelde gevallen, waarvan de 
correcte interpretatie moet worden gedaan door het systeem van toezicht of, in het uiterste 
geval, door de rechtbank, niet nodig is.

Amendement 297
Antonio López-Istúriz White

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 –
indien zij binnen hun 
organisatiestructuur geen functionaris 
voor gegevensbescherming hebben 
aangesteld of niet beschikken over een 
voldoende geldige certificering voor de 
verwerking van gegevens met een hoog 
risico – een beoordeling uit van het effect 
van de beoogde verwerkingen op de 
bescherming van persoonsgegevens.

Or. es

Amendement 298
Sajjad Karim

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer verwerkingen gezien hun aard, 1. Wanneer verwerkingen gezien hun aard, 
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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.

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 vormen.

Or. en

Motivering

Als effectbeoordelingen facultatief zijn, worden de voor de verwerking verantwoordelijken en 
de verwerkers wier activiteiten geen risico voor de privacy van de betrokkene vormen, verlost 
van overbodige verplichtingen. 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 299
Sajjad Karim

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.

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 
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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 verantwoordelijkheid voor 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 300
Antonio López-Istúriz White

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.

Schrappen

Or. es

Motivering

De gedelegeerde handelingen zijn hier niet gerechtvaardigd, aangezien ze het uitwerken van 
essentiële aspecten van de norm betreffen. In onze optiek moet hier een correcte afbakening 
plaatsvinden, binnen de norm, van het bereik ervan.
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Amendement 301
Antonio López-Istúriz White

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. Indien zij binnen hun 
organisatiestructuur geen functionaris 
voor gegevensbescherming hebben 
aangesteld of niet beschikken over een 
voldoende geldige certificering, verkrijgen 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
en, in voorkomend geval, de verwerker 
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.

Or. es

Motivering

De problematiek moet worden behandeld bij internationaal gegevensverkeer, aangezien niet 
alle bedrijven in staat zijn een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen, en er 
moet naar alternatieve formules worden gezocht om te voorkomen dat de grote 
bureaucratische last terechtkomt bij de organisaties met de minste middelen.

Amendement 302
Antonio López-Istúriz White

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

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

2. Indien zij binnen hun 
organisatiestructuur geen functionaris 
voor gegevensbescherming hebben 
aangesteld of niet beschikken over een 
voldoende geldige certificering, 
raadpleegt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker die ten 
behoeve van de voor de verwerking 
verantwoordelijke optreedt, 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. es

Motivering

Wij verwijzen naar het vorige lid.

Amendement 303
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten raadplegen de 
toezichthoudende autoriteit bij de 
voorbereiding van een door het nationale 
parlement vast te stellen wettelijke 
maatregel of een op een dergelijke 
wettelijke maatregel gebaseerde maatregel 
die de aard van de verwerking bepaalt, 
teneinde ervoor te zorgen dat de 
voorgenomen verwerking aan deze 
verordening voldoet en met name de 
betrokken risico's voor de betrokkenen te 
beperken.

Schrappen
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Or. es

Motivering

Hoewel we het positief vinden dat in de wetgevende processen raadplegingen plaatsvinden 
ten behoeve van de toepasselijkheid en de kwaliteit van de voorgenomen regelingen, geloven 
we niet dat een verordening van de Unie een gepast instrument is om te voorzien in dit soort 
regelingen die de wetgevende procedures in de lidstaten beïnvloeden.

Amendement 304
Antonio López-Istúriz White

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 kunnen
een functionaris voor 
gegevensbescherming aanwijzen in elk 
geval waarin:

Or. es

Amendement 305
Sajjad Karim

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 dienen
een functionaris voor 
gegevensbescherming aan te wijzen in elk 
geval waarin:

Or. en

Motivering

De benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming (FGB) moet worden 
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aangemoedigd maar niet verplicht gesteld, omdat dit buitensporige financiële en 
administratieve verplichtingen met zich zou brengen voor organisaties die door hun 
activiteiten geen ernstig risico voor de privacy van de betrokkenen vormen. Dit amendement 
houdt verband met de ECR-amendementen op artikel 79, die waarborgen dat autoriteiten 
voor gegevensbescherming (AGB's) in hun besluiten over administratieve sancties het bestaan 
of ontbreken van een FGB in aanmerking nemen, en de AGB's machtigen tot het benoemen 
van FGB's als een vorm van administratieve sanctie.

Amendement 306
Evelyn Regner

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 
in overleg met de 
werknemersvertegenwoordigers in het 
bedrijf een functionaris voor 
gegevensbescherming aan in elk geval 
waarin:

Or. de

Amendement 307
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een overheidsinstantie of –orgaan; of

Schrappen

Or. es

Motivering

De figuur van functionaris voor gegevensbescherming moet niet verplicht, maar vrijwillig zijn 
en moet door de toekenning van bepaalde voordelen aangemoedigd worden, met name door 
de bureaucratische lasten wezenlijk te verlichten en te zorgen voor een versoepeling van 
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procedures en handelingen. Verder zijn wij van mening dat niets de lidstaten ervan 
weerhoudt, binnen het kader van hun bevoegdheden, in hun openbare beleid naast deze 
voordelen een ander soort stimulansen uit te werken of in te stellen.

Amendement 308
Rebecca Taylor

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

Schrappen

Or. en

Amendement 309
Antonio López-Istúriz White

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

Schrappen

Or. es

Amendement 310
Francesco Enrico Speroni

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

een onderneming met minimaal 50
werknemers; of

Or. it

Amendement 311
Evelyn Regner

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;

b) de verwerking wordt uitgevoerd door 
een onderneming die de persoonsgegevens 
van meer dan 20 personen verwerkt, of

Or. de

Amendement 312
Antonio López-Istúriz White

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.

Schrappen

Or. es

Amendement 313
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers in het 
MKB dienen uitsluitend een functionaris 
voor gegevensbescherming aan te stellen 
indien de gegevensverwerkingsactiviteiten 
de kernactiviteiten vormen van de kleine 
of middelgrote onderneming die gezien 
hun aard, hun omvang en/of hun doel een 
regelmatige en stelselmatige monitoring 
van betrokkenen vereisen.

Or. en

Motivering

De aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming dient niet afhankelijk te 
worden gemaakt van het aantal werknemers, maar van een risicoanalyse van de 
verwerkingsactiviteiten, alsook van het aantal betrokkenen waarvan de organisatie gegevens 
verwerkt. 

Amendement 314
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Een groep van ondernemingen kan één 
functionaris voor gegevensbescherming 
benoemen.

Or. es

Amendement 315
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 - lid 2 - alinea 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de ondernemingen van deze groep 
zich in meer dan één lidstaat bevinden, 
moet in elk van deze lidstaten een 
toezichthouder voor gegevensbescherming 
worden benoemd die voldoet aan de in lid 
1, onder b) of c) vermelde voorwaarden.

Or. de

Amendement 316
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In andere dan de in lid 1 bedoelde 
gevallen kunnen de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker of 
verenigingen en andere organen die 
categorieën voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers 
vertegenwoordigen, een functionaris voor 
gegevensbescherming aanwijzen.

4. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker of 
verenigingen en andere organen die 
categorieën voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers 
vertegenwoordigen, kunnen een 
functionaris voor gegevensbescherming 
aanwijzen.

Or. es

Amendement 317
Antonio López-Istúriz White

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 

5. De functionaris voor 
gegevensbescherming wordt door de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker aangewezen op grond van zijn 
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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.

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 
met inachtneming van strikte 
professionele criteria 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. es

Motivering

Het lijdt geen twijfel dat de functionaris zijn taken op strikt professionele grondslag dient uit 
te voeren (amendement lid 5); een van de redenen waardoor hij uit zijn ambt moet kunnen 
worden ontzet, is dan ook het ernstige gebrek aan aandacht voor diezelfde grondslag (zie het 
amendement op lid 7).

Amendement 318
Antonio López-Istúriz White

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.

7. 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, of vanwege 
ernstige nalatigheden met betrekking tot 
zijn taken.

Or. es
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Motivering

Deze garantie kan naar ons oordeel in conflict komen met de vrijheid van de aanwerving van 
diensten en een negatieve uitwerking hebben op de concurrentie in de markt. De beperking in 
tijd raakt ook aan aspecten van het arbeidsrecht of het statutair recht van ambtenaren en zou 
tot problematische situaties kunnen leiden. De bescherming van en de garanties voor de 
functie van functionaris voor gegevensbescherming kunnen dus via andere wegen worden 
bereikt, maar niet door middel van het opleggen van een minimale aanstellingstermijn.

Amendement 319
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Amendement 320
Antonio López-Istúriz White

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 

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker zorgen 
ervoor dat de functionaris voor 
gegevensbescherming zijn plichten en 
taken overeenkomstig het in de 
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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.

onderhavige verordening bepaalde
vervult, zonder dat hij instructies kan 
ontvangen die een uitwerking hebben op 
de specifieke taken van zijn functie. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
brengt rechtstreeks verslag uit aan de 
leiding van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker.

Or. es

Motivering

De functionaris wordt enerzijds onderworpen aan de institutionele discipline, maar heeft 
anderzijds een wettelijk mandaat dat hem verplicht objectief en overeenkomstig het bepaalde 
in de verordening te handelen en zo bij te dragen aan de correcte tenuitvoerlegging ervan. 
Dit betekent echter niet dat hij in zijn handelen zo ver gaat dat hij zich volledig losmaakt van 
de organisatie of zelfs tegen dier doelstellingen ingaat.

Amendement 321
Antonio López-Istúriz White

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 functionaris voor 
gegevensbescherming bij de vervulling van 
zijn taken en zorgen, indien nodig, voor 
personeel, kantoren, uitrusting en alle 
andere middelen die nodig zijn voor de 
vervulling van de in artikel 37 bedoelde 
plichten en taken.

Or. es

Motivering

Wij hebben de indruk dat dit artikel is opgesteld uitgaande van het basisidee dat de 
functionaris voor gegevensbescherming is verbonden met de onderneming of de instelling als 
werknemer of ambtenaar; de formulering van dit artikel houdt echter geen rekening met de 
mogelijkheid dat deze functie ook extern kan worden vervuld, door middel van 
dienstverleningscontracten.
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Amendement 322
Antonio López-Istúriz White

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 
documenteren van deze activiteit en de 
ontvangen antwoorden;

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

Or. es

Amendement 323
Antonio López-Istúriz White

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;

Schrappen

Or. es

Amendement 324
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het toezien op de uitvoering van de 
privacyeffectbeoordeling door de voor de 

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

Or. es

Amendement 325
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de taken, certificering,
positie, bevoegdheden en middelen van de
in lid 1 genoemde functionaris voor 
gegevensbescherming.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de certificering en de positie 
van de functionaris.

Or. es

Motivering

Het werk van de Commissie zou zich hier moeten concentreren op de certificering en de 
positie van de functionaris, zodat de functie, waar zij bestaat, wordt vervuld door de mensen 
met de juiste capaciteiten die zich beschermd weten door de juiste garanties.

Amendement 326
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten, de toezichthoudende 
autoriteiten en de Commissie bevorderen 

1. De lidstaten, de toezichthoudende 
autoriteiten en de Commissie bevorderen 
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de opstelling van gedragscodes die, met 
inachtneming van de specifieke kenmerken 
van de diverse 
gegevensverwerkingssectoren, moeten 
bijdragen tot de juiste toepassing van deze 
verordening en met name met betrekking 
tot:

de gezamenlijke opstelling van 
gedragscodes die, met inachtneming van de 
specifieke kenmerken van de diverse 
gegevensverwerkingssectoren, moeten 
bijdragen tot de juiste toepassing van deze 
verordening en met name met betrekking 
tot:

Or. es

Amendement 327
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de eerbiediging van de 
consumentenrechten;

Or. it

Amendement 328
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen 
waarbij gedragscodes en wijzigingen of 
uitbreidingen van bestaande gedragscodes 
die haar op grond van lid 3 zijn 
voorgelegd, algemeen geldig worden 
verklaard binnen de Unie. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. es
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Amendement 329
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie zorgt ervoor dat aan de 
codes die zij overeenkomstig lid 4 
algemeen geldig heeft verklaard, passende 
bekendheid wordt gegeven.

Schrappen

Or. es

Amendement 330
Antonio López-Istúriz White

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 
bevorderen, met name op Europees niveau, 
de vaststelling van certificeringsbeleid 
voor gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. Het certificeringsbeleid voor 
gegevensbescherming draagt bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening en 
tot het verkrijgen van de in de 
verordening bedoelde acties en voordelen, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

Het certificeringsbeleid op Unieniveau
wordt vormgegeven door het Europees 
Comité voor gegevensbescherming met 
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medewerking van andere relevante 
partijen en wordt officieel goedgekeurd 
door de Commissie. Dit beleid richt zich 
niet alleen op instellingen, maar zeer in 
het bijzonder ook op de actoren in de 
materie.
Het certificeringsbeleid neemt de 
specifieke behoeften van de partijen in de 
verschillende sectoren in acht, waarbij 
speciaal rekening wordt gehouden met de 
specifieke behoeften van de micro-, kleine 
en middelgrote ondernemingen en met de 
noodzakelijke kostenbeheersing van dit 
beleid, zodat het kan uitgroeien tot een 
efficiënt instrument. Het verkrijgen, het 
verlengen en het verliezen van de 
certificering brengen de in de 
onderhavige verordening bepaalde 
gevolgen met zich mee.

Or. es

Motivering

De certificering moet middels een nauwgezette procedure verlopen ter versterking van de 
capaciteiten; deze procedure moet autonoom zijn en kan worden herzien. Daarnaast moet de 
certificering in bepaalde gevallen onderhevig zijn aan vernieuwing en actualisering. De 
certificering moet kunnen worden geannuleerd indien er sprake is van ernstige gevallen van 
niet-naleving, waardoor de certificering niet langer gehandhaafd kan worden. Dit moet als 
onmiddellijk gevolg het verlies van de aan de certificering gekoppelde voordelen met zich 
meebrengen.

Amendement 331
Antonio López-Istúriz White

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 

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 
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passend beschermingsniveau waarborgt. 
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
verdere toestemming nodig.

passend beschermingsniveau waarborgt. 
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
specifieke toestemming nodig.

Or. es

Motivering

Het gebruik van de woorden "verdere toestemming" in het eerste lid van deze bepaling lijkt te 
suggereren dat hoewel er een besluit is waarbij het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard, er toch een initiële toestemming nodig is voor de doorgifte. Dit vinden wij niet. De 
besluiten waarbij het beschermingsniveau passend wordt verklaard, hebben nu juist ten doel 
het mogelijk maken van doorgiften zonder voorafgaande specifieke toestemming. Om deze 
reden stellen wij voor "verdere toestemming"te vervangen door "specifieke toestemming".

Amendement 332
Antonio López-Istúriz White

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 penetratie- en consolidatiegraad van
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 inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in het betrokken derde 
land of de betrokken internationale 
organisatie worden nageleefd, alsook de 
toegang tot de rechtspraak en de mate 
waarin rechten afdwingbaar en effectief 
zijn, waaronder het recht om een 
rechtsvordering in te stellen en het recht 
om beroep in te stellen, zowel 
administratief als in rechte, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

Or. es
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Amendement 333
Antonio López-Istúriz White

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 
beperkt, volgens de bepalingen in 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.

Or. es

Motivering

De term "verboden" moet worden genuanceerd en gewijzigd in "beperkt".

Amendement 334
Sajjad Karim

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 

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, indien op grond van een 
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biedt. effectbeoordeling van toepassing, 
waarborgt dat de ontvanger van gegevens 
in een derde land een hoog niveau van 
gegevensbescherming waarborgt.

Or. en

Motivering

Sluit aan bij ECR-amendementen die de voor de verwerking verantwoordelijken ertoe willen 
aanzetten een hoog niveau van gegevensbescherming te hanteren door hen aan te moedigen 
tot vrijwillige uitvoering van een effectbeoordeling.

Amendement 335
Sajjad Karim

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) door voor de verwerking 
verantwoordelijken aan te moedigen op 
vrijwillige basis een effectbeoordeling te 
maken.

Or. en

Motivering

In de studie van de beleidsafdeling van het Parlement over de hervorming van het pakket 
gegevensbescherming wordt erop gewezen dat in het kader van de voorgestelde verordening 
modelbepalingen niet gelden voor overeenkomsten tussen verwerkers en subverwerkers. Deze 
leemte zou een aanzienlijk nadeel kunnen vormen voor EU-bedrijven en starters op het gebied 
van nieuwe technologie. Met dit amendement wordt beoogd deze leemte op te vullen.

Amendement 336
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d
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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, overeenkomstig lid 4.

Or. es

Amendement 337
Antonio López-Istúriz White

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), 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 zij geen 
functionaris voor gegevensbescherming in 
hun midden hebben of niet beschikken 
over voldoende geldige certificering. 
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. es

Motivering

Wij zijn van mening dat de eerder in de leden 4 en 5 vastgelegde toestemming kan worden 
vervangen door de interventie van een functionaris voor gegevensbescherming als daar 
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sprake van zou zijn, of door het bestaan van voldoende geldige certificering, uitgegeven in de 
context van het certificeringsbeleid volgens art. 39.

Amendement 338
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer er geen passende garanties in 
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.

5. Wanneer er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch bindend 
instrument worden geboden, verkrijgt de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker, indien zij geen functionaris 
voor gegevensbescherming in hun midden 
hebben of niet beschikken over voldoende 
geldige certificering, 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.

Or. es
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Motivering

Wij verwijzen naar de vorige motivering.

Amendement 339
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 - lid 1 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) namens de groep van 
ondernemingen in overleg met de 
werknemersvertegenwoordigers in het 
bedrijf en de plaatselijke toezichthouder 
voor gegevensbescherming in de 
betrokken vestiging zijn opgesteld;

Or. de

Amendement 340
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan het model en de 
procedures voor de elektronische
uitwisseling van informatie over bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel tussen voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en 
toezichthoudende autoriteiten nader 
vastleggen. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

4. De Commissie kan het model en de 
procedures voor de uitwisseling van 
informatie over bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel tussen voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en 
toezichthoudende autoriteiten nader 
vastleggen. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. es
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Motivering

De toevoeging "elektronische" moet worden geschrapt volgens het beginsel van 
technologische neutraliteit dat de verordening in onze optiek moet uitstralen.

Amendement 341
Arlene McCarthy

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de doorgifte noodzakelijk is wegens 
gewichtige redenen van algemeen belang; 
of

d) de doorgifte noodzakelijk is wegens 
gewichtige redenen van algemeen belang, 
zoals internationale 
gegevensuitwisselingen tussen 
mededingingsautoriteiten, belasting- of 
douanediensten, financiële 
toezichthoudende autoriteiten, diensten 
met bevoegdheid op het gebied van de 
sociale zekerheid of de autoriteiten belast 
met de voorkoming, het onderzoek, de 
opsporing en de vervolging van strafbare 
feiten; of

Or. en

Amendement 342
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte; of

e) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte of in 
een administratieve procedure; of

Or. es



PE500.695v01-00 176/239 AM\920534NL.doc

NL

Motivering

Het lijkt ons goed hier ook de administratieve procedures te vermelden, omdat dergelijke 
procedures in veel gevallen de eerste stap vormen waar het gaat om het uitoefenen of het 
verdedigen van een subjectief recht.

Amendement 343
Antonio López-Istúriz White

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.

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, wanneer 
dit krachtens artikel 28 nodig blijkt, en 
stelt de toezichthoudende autoriteit in 
kennis van de doorgifte.

Or. es

Motivering

In lid 6 zijn wij van mening, overeenkomstig ons standpunt, dat de verplichtingen betreffende 
documentatie, in de in artikel 28 gekozen vorm, enkel van toepassing zijn wanneer dit nodig is 
op basis van het amendement dat wij hebben voorgesteld voor deze laatste bepaling; dat wil 
zeggen, wanneer er geen sprake is van een functionaris voor gegevensbescherming of 
voldoende geldige certificering. In de overige gevallen geldt het algemene beginsel van het 
afleggen van rekenschap volgens art. 28, lid 1.

Amendement 344
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd Schrappen
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overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van het begrip 
"gewichtige redenen van algemeen 
belang" in de zin van lid 1, onder d), en 
de criteria en de vereisten voor de in lid 1, 
onder h), bedoelde passende garanties.

Or. es

Motivering

De gedelegeerde handelingen zoals bepaald in lid 7 lijken ons excessief, omdat ze essentiële 
aspecten van de bepaling betreffen en niet uitsluitend uitvoeringsaspecten. Als men het nodig 
acht essentiële aspecten van de in dit artikel opgenomen regels aan te vullen, moet dit in de 
eigenlijke bepaling gebeuren.

Amendement 345
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
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 
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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 
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 
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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 346
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met het oog op het onder a) en b) van lid 
1 vastgestelde doel kunnen de 
toezichthoudende autoriteiten informatie 
uitwisselen en samenwerken in 
activiteiten op het gebied van de 
uitoefening van hun bevoegdheden en de 
bescherming van de in de onderhavige 
verordening vastgelegde rechten.

Or. es

Motivering

Met de tekst die wij hier voorstellen, willen wij de vast te stellen voorwaarden waaronder 
dergelijke overeenkomsten en activiteiten kunnen worden uitgevoerd, aanvullen. Het model 
dat wordt voorgesteld, is overgenomen uit hetgeen is vastgesteld voor de samenwerking 
tussen de bevoegde autoriteiten op het gebied van wettelijke controles in Richtlijn 
2006/43/EG van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad.

Amendement 347
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De samenwerking kan worden 
gerealiseerd mits:
a) de bevoegde autoriteiten van de derde 
landen bevoegdheden hebben voor de 
bescherming van persoonsgegevens en het 
gaat over onderwerpen waarvan die 
autoriteiten overeenkomstig de vigerende 
wetgeving kennis dienen te nemen,
b) er tussen de betrokken bevoegde 
autoriteiten op wederkerigheid gebaseerde 
werkregelingen zijn overeengekomen,
c) de doorgifte van persoonsgegevens 
naar derde landen conform hoofdstuk V 
van de onderhavige verordening 
geschiedt.

Or. es

Motivering

Met de tekst die wij hier voorstellen, willen wij de vast te stellen voorwaarden waaronder 
dergelijke overeenkomsten en activiteiten kunnen worden uitgevoerd, aanvullen. Het model 
dat wordt voorgesteld, is overgenomen uit hetgeen is vastgesteld voor de samenwerking 
tussen de bevoegde autoriteiten op het gebied van wettelijke controles in Richtlijn 
2006/43/EG van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad.

Amendement 348
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De in lid 2 bis, onder b), bedoelde 
werkregelingen waarborgen dat:
a) de bevoegde autoriteiten een 
rechtvaardiging geven over het onderwerp 
van het verzoek om samenwerking
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b) eenieder die werkzaam is of is geweest 
bij de bevoegde autoriteiten van het derde 
land die de informatie ontvangen, 
onderworpen is aan het beroepsgeheim
c) de bevoegde autoriteiten van het derde 
land de resultaten van de samenwerking 
alleen kunnen gebruiken voor de 
uitvoering van aan de bescherming van 
persoonsgegevens gerelateerde taken
d) in het geval de bevoegde autoriteit van 
het derde land het voornemen heeft 
informatie die zij in het licht van de 
samenwerking heeft ontvangen aan een 
derde door te geven, zij hier van tevoren 
specifiek en schriftelijk toestemming voor 
moet krijgen van de autoriteit die haar de 
informatie ter beschikking heeft gesteld, 
behalve in het geval waarin deze 
overdracht noodzakelijk is krachtens het 
nationale recht, of verordonneerd is door 
een juridisch orgaan en een noodzakelijke 
maatregel vormt om openbare belangen 
veilig te stellen op het gebied van:
het voorkomen, onderzoeken of vervolgen 
van strafbare feiten
Het toezicht, de inspectie of de 
regulerende functie die, zij het 
incidenteel, samenhangen met de taken 
van de officiële autoriteit binnen het 
toepassingsbereik van de overeenkomst
In dat geval wordt de autoriteit die de 
informatie beschikbaar heeft gesteld van 
tevoren geïnformeerd.
e) er passende technische en 
organisatorische veiligheidsmaatregelen 
worden vastgesteld ter bescherming van 
persoonsgegevens tegen vernietiging, 
hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, 
tegen verlies, tegen ongeoorloofde 
wijziging of verspreiding van of toegang 
tot de gegevens en tegen alle andere 
vormen van onrechtmatige verwerking 
van persoonsgegevens
f) Het verzoek om samenwerking van de 
bevoegde autoriteit van het derde land 



PE500.695v01-00 182/239 AM\920534NL.doc

NL

moet worden afgewezen wanneer:
deze een ongunstige uitwerking heeft op 
de soevereiniteit, de veiligheid of de 
openbare orde van de Gemeenschap of de 
aangezochte lidstaat of
indien voor dezelfde handelingen en tegen 
dezelfde personen reeds een gerechtelijke 
procedure is ingeleid bij de bevoegde 
autoriteiten van de aangezochte lidstaat.

Or. es

Motivering

Met de tekst die wij hier voorstellen, willen wij de vast te stellen voorwaarden waaronder 
dergelijke overeenkomsten en activiteiten kunnen worden uitgevoerd, aanvullen. Het model 
dat wordt voorgesteld, is overgenomen uit hetgeen is vastgesteld voor de samenwerking 
tussen de bevoegde autoriteiten op het gebied van wettelijke controles in Richtlijn 
2006/43/EG van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad.

Amendement 349
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De lidstaten stellen de 
Commissie in kennis van de in de leden 2 
bis en 2 ter bedoelde werkregelingen.

Or. es

Motivering

Met de tekst die wij hier voorstellen, willen wij de vast te stellen voorwaarden waaronder 
dergelijke overeenkomsten en activiteiten kunnen worden uitgevoerd, aanvullen. Het model 
dat wordt voorgesteld, is overgenomen uit hetgeen is vastgesteld voor de samenwerking 
tussen de bevoegde autoriteiten op het gebied van wettelijke controles in Richtlijn 
2006/43/EG van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG 
van de Raad.
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Amendement 350
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De toezichthoudende autoriteiten treden
bij de uitvoering van hun taken en de 
uitoefening van hun bevoegdheden 
volledig onafhankelijk op.

Or. es

Amendement 351
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitvoering van hun taken vragen 
noch aanvaarden de leden van de 
toezichthoudende autoriteit instructies van 
wie dan ook.

2. Bij de uitvoering van hun taken vragen 
noch aanvaarden de leden van de 
toezichthoudende autoriteiten instructies 
van wie dan ook.

Or. es

Amendement 352
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteit kan
beschikken over passende menselijke, 
technische en financiële middelen, en de 

5. Elke lidstaat zorgt ervoor, in 
overeenstemming met de interne verdeling
van de bevoegdheden, dat de 
toezichthoudende autoriteiten kunnen
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huisvesting en infrastructuur die nodig zijn 
om haar taken en bevoegdheden, 
waaronder die in het kader van wederzijdse 
bijstand, samenwerking en deelname aan 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, effectief uit te 
voeren en uit te oefenen.

beschikken over passende menselijke, 
technische en financiële middelen, en de 
huisvesting en infrastructuur die nodig zijn 
om hun taken en bevoegdheden, 
waaronder die in het kader van wederzijdse 
bijstand, samenwerking en deelname aan 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, effectief uit te 
voeren en uit te oefenen.

Or. es

Amendement 353
Antonio López-Istúriz White

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, in 
overeenstemming met de interne verdeling 
van de bevoegdheden, dat de 
toezichthoudende autoriteiten hun eigen 
personeelsleden hebben, die door het 
hoofd van de toezichthoudende autoriteit 
worden benoemd en onder zijn leiding 
staan.

Or. es

Amendement 354
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten zorgen ervoor dat het 
financieel toezicht op de toezichthoudende 
autoriteit haar onafhankelijkheid niet in 
het gedrang brengt. De lidstaten zorgen 

7. De lidstaten zorgen ervoor, in 
overeenstemming met de interne verdeling 
van de bevoegdheden, dat het financieel 
toezicht op de toezichthoudende 
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ervoor dat de toezichthoudende autoriteit
over een eigen jaarlijkse begroting 
beschikt. De begroting wordt openbaar 
gemaakt.

autoriteiten hun onafhankelijkheid niet in 
het gedrang brengt. De lidstaten zorgen 
ervoor, in overeenstemming met de 
interne verdeling van de bevoegdheden,
dat de toezichthoudende autoriteiten over 
een eigen jaarlijkse begroting beschikken. 
De begrotingen worden openbaar gemaakt.

Or. es

Amendement 355
Antonio López-Istúriz White

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 of autoriteiten
ofwel door het parlement ofwel door de 
bestuurslichamen van de betrokken 
lidstaat worden benoemd.

Or. es

Amendement 356
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De taken van een lid worden beëindigd 
bij het verstrijken van de ambtstermijn, bij 
ontslag of bij verplichte pensionering
overeenkomstig lid 5.

3. De taken van een lid worden beëindigd 
bij het verstrijken van de ambtstermijn, bij
plotselinge ongeschiktheid voor het 
uitoefenen van de functie, 
incompatibiliteit, ontslag, ontheffing van 
ambt, definitieve veroordeling bij 
opzettelijk misdrijf of verplichte 
pensionering.

Or. es
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Amendement 357
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een lid kan door de bevoegde nationale 
gerechtelijke instantie van zijn ambt 
worden ontheven of van zijn recht op 
pensioen of andere in de plaats daarvan 
komende voordelen vervallen worden 
verklaard, indien hij niet langer voldoet 
aan de voorwaarden voor de uitvoering van 
de taken of op ernstige wijze is 
tekortgeschoten.

4. Een lid kan door de instantie die hem 
heeft benoemd, worden ontslagen of van 
zijn ambt worden ontheven indien hij niet 
langer voldoet aan de voorwaarden voor de 
uitvoering van de taken of op ernstige 
wijze is tekortgeschoten wat betreft de 
verplichtingen die de functie met zich 
meebrengt.

Or. es

Amendement 358
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de oprichting en het statuut van de 
toezichthoudende autoriteit;

a) de oprichting en het statuut van de 
toezichthoudende autoriteiten;

Or. es

Amendement 359
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de kwalificaties, de ervaring en de 
vaardigheden die nodig zijn om de taken 
van de leden van de toezichthoudende 
autoriteit uit te voeren;

b) de kwalificaties, de ervaring en de 
vaardigheden die nodig zijn om de taken 
van de leden van de toezichthoudende 
autoriteiten uit te voeren;

Or. es

Amendement 360
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de voorschriften en de procedures voor 
de benoeming van de leden van de 
toezichthoudende autoriteit, alsook de 
voorschriften in verband met handelingen 
en activiteiten die met de taken van het 
ambt onverenigbaar zijn;

c) de voorschriften en de procedures voor 
de benoeming van de leden van de 
toezichthoudende autoriteiten, alsook de 
voorschriften in verband met handelingen 
en activiteiten die met de taken van het 
ambt onverenigbaar zijn;

Or. es

Amendement 361
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de ambtstermijn van de leden van de 
toezichthoudende autoriteit, die ten minste 
vier jaar bedraagt, behoudens de eerste 
ambtstermijn na de inwerkingtreding van 
deze verordening, die korter kan zijn 
wanneer dat nodig is om de 
onafhankelijkheid van de toezichthoudende 
autoriteit door middel van een in de tijd 

d) de ambtstermijn van de leden van de 
toezichthoudende autoriteiten, die ten 
minste vier jaar bedraagt, behoudens de 
eerste ambtstermijn na de inwerkingtreding 
van deze verordening, die korter kan zijn 
wanneer dat nodig is om de 
onafhankelijkheid van de toezichthoudende 
autoriteiten door middel van een in de tijd 
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gespreide benoemingsprocedure te 
beschermen;

gespreide benoemingsprocedure te 
beschermen;

Or. es

Amendement 362
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) of de leden van de toezichthoudende 
autoriteit opnieuw kunnen worden 
benoemd;

e) of de leden van de toezichthoudende 
autoriteiten opnieuw kunnen worden 
benoemd;

Or. es

Amendement 363
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) het statuut en de gemeenschappelijke 
voorwaarden in verband met de taken van 
de leden en de personeelsleden van de 
toezichthoudende autoriteit;

f) het statuut en de gemeenschappelijke 
voorwaarden in verband met de taken van 
de leden en de personeelsleden van de 
toezichthoudende autoriteiten;

Or. es

Amendement 364
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – letter g
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) de voorschriften en de procedures voor 
de beëindiging van de taken van de leden 
van de toezichthoudende autoriteit, onder 
meer in het geval dat zij niet langer 
voldoen aan de voorwaarden voor de 
uitvoering van hun taken of op ernstige 
wijze zijn tekortgeschoten.

g) de voorschriften en de procedures voor 
de beëindiging van de taken van de leden 
van de toezichthoudende autoriteiten, 
onder meer in het geval dat zij niet langer 
voldoen aan de voorwaarden voor de 
uitvoering van hun taken of op ernstige 
wijze zijn tekortgeschoten.

Or. es

Amendement 365
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten aanzien van de vertrouwelijke 
informatie die hun bij de uitvoering van 
hun officiële taken ter kennis is gekomen, 
geldt voor de leden en de personeelsleden 
van de toezichthoudende autoriteit zowel 
tijdens hun ambtstermijn als daarna het 
beroepsgeheim.

Ten aanzien van de vertrouwelijke 
informatie die hun bij de uitvoering van 
hun officiële taken ter kennis is gekomen, 
geldt voor de leden en de personeelsleden 
van de toezichthoudende autoriteiten
zowel tijdens hun ambtstermijn als daarna 
het beroepsgeheim.

Or. es

Amendement 366
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke autoriteit is op haar gebied bevoegd 
voor de verwerkingen die plaatsvinden in 
het kader van de activiteiten van een 
vestiging van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker, of die 
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van invloed zijn op de inwoners.

Or. fr

Amendement 367
Antonio López-Istúriz White

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 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, behalve als het gaat om 
besluiten in antwoord op klachten waar in 
artikel 73 naar wordt verwezen, waarbij 
de toezichthoudende autoriteit van de 
belangrijkste vestiging instaat voor de 
coördinatie van het optreden van de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten, 
onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

Or. es

Motivering

Het voorstel bestaat feitelijk uit het toevoegen van één zin aan artikel 51, lid 2, waarmee de 
acties waarnaar in artikel 73 wordt verwezen (klachten van de betrokkenen) worden 
uitgesloten van de werkingssfeer van het artikel. Tegelijkertijd, en met als doel de samenhang 
van de gehele tekst te bewaren, worden verschillende veranderingen voorgesteld bedoeld om 
voorschriften te schrappen die het gevolg waren van de universele uitbreiding van het systeem 
van "enige autoriteit".
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Amendement 368
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verricht onderzoeken hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op basis van een klacht of
op verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit, en stelt de 
betrokkene, als die bij die 
toezichthoudende autoriteit een klacht 
heeft ingediend, binnen een redelijke 
termijn in kennis van het resultaat van de 
onderzoeken;

d) verricht onderzoeken hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op basis van een klacht, op 
verzoek van een andere toezichthoudende 
autoriteit of op basis van een 
politieverslag, en stelt de betrokkene, als 
die bij die toezichthoudende autoriteit een 
klacht heeft ingediend, binnen een 
redelijke termijn in kennis van het resultaat 
van de onderzoeken;

Or. es

Motivering

Wij zijn van mening dat de interventie van politiediensten middels een aangifte moet worden 
beschouwd als mogelijke aanleiding voor het opstarten van een onderzoek, wanneer op basis 
van de activiteiten van die diensten belangrijke feiten naar voren komen die een aanslag op 
de privacy van mensen kunnen vormen.

Amendement 369
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) coördineert het certificeringsbeleid 
op het eigen grondgebied, overeenkomstig 
artikel 39.

Or. es

Motivering

Rekening houdend met ons standpunt aangaande de versterking van het certificeringsbeleid, 
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vinden wij het belangrijk te verwijzen naar de bevoegdheden van de toezichthoudende 
autoriteit(en) met betrekking tot dat certificeringsbeleid.

Amendement 370
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) voert audits uit of stelt plannen voor 
audits op betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. es

Amendement 371
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke toezichthoudende autoriteit stelt 
jaarlijks een verslag over haar activiteiten 
op. Het verslag wordt ingediend bij het 
nationale parlement, ter beschikking 
gesteld van de Commissie en het Europees 
Comité voor gegevensbescherming, en 
openbaar gemaakt.

Elke toezichthoudende autoriteit stelt 
jaarlijks een verslag over haar activiteiten 
op. Het verslag wordt ingediend bij het 
respectieve parlement en/of bij de overige 
door de nationale wetgeving aangewezen 
autoriteiten, ter beschikking gesteld van de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, en openbaar 
gemaakt.

Or. es

Motivering

In onze optiek is hier een amendement nodig om ervoor te zorgen dat de formulering ook 
klopt voor die landen die meer dan één toezichthoudende autoriteit op hun grondgebied 
hebben.
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Amendement 372
Antonio López-Istúriz White

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 twee weken 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.

Or. es

Motivering

Wij vinden een periode van een maand te lang en stellen omwille van de snelheid en de 
geloofwaardigheid van het systeem een periode van twee weken voor.

Amendement 373
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen één maand op een verzoek van 
een andere toezichthoudende autoriteit 
reageert, is de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit bevoegd om 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, een 
voorlopige maatregel op het grondgebied 
van haar lidstaat te nemen en legt zij de 
aangelegenheid volgens de in artikel 57 

8. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen twee weken op een verzoek van 
een andere toezichthoudende autoriteit 
reageert, is de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit bevoegd om 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, een 
voorlopige maatregel op het grondgebied 
van haar lidstaat te nemen en legt zij de 
aangelegenheid volgens de in artikel 57 
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bedoelde procedure voor aan het Europees 
Comité voor gegevensbescherming.

bedoelde procedure voor aan het Europees 
Comité voor gegevensbescherming.

Or. es

Motivering

Wij vinden een periode van een maand te lang en stellen omwille van de snelheid en de 
geloofwaardigheid van het systeem een periode van twee weken voor.

Amendement 374
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen één maand aan de in lid 2 
vastgestelde verplichting voldoet, zijn de 
andere toezichthoudende autoriteiten 
bevoegd om overeenkomstig artikel 51, 
lid 1, een voorlopige maatregel op het 
grondgebied van haar lidstaat te nemen.

5. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen twee weken aan de in lid 2 
vastgestelde verplichting voldoet, zijn de 
andere toezichthoudende autoriteiten 
bevoegd om overeenkomstig artikel 51, 
lid 1, een voorlopige maatregel op het 
grondgebied van haar lidstaat te nemen.

Or. es

Motivering

Wij vinden een periode van een maand te lang en stellen omwille van de snelheid en de 
geloofwaardigheid van het systeem een periode van twee weken voor.

Amendement 375
Antonio López-Istúriz White

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 

7. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming brengt over de 
aangelegenheid een advies uit, indien het 
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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.

Europees Comité daartoe beslist met 
gewone meerderheid van stemmen van zijn 
leden of indien 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.

Or. es

Motivering

Het is van belang dat de verplichting van het Comité om zich uit te spreken over thema's 
waarover het informatie heeft ontvangen, kan worden beperkt. In dit opzicht kan de bepaling 
van artikel 58, lid 7, helpen, zij het met nuanceringen.

Amendement 376
Antonio López-Istúriz White

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 
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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 
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. es

Motivering

Artikelen die de Commissie de bevoegdheid toekennen om toezicht uit te oefenen op de 
activiteiten van de toezichthoudende autoriteiten, worden geschrapt. De toezichthoudende 
autoriteiten dienen individueel en collectief onafhankelijk te zijn en kunnen niet worden 
onderworpen aan of geconditioneerd door het handelen van bestuurlijke en/of politieke 
instanties. De bevoegdheden van de Commissie in haar hoedanigheid van toezichthoudster op 
de toepassing van het Europees recht kunnen uitsluitend worden uitgeoefend via de in de 
verdragen vastgelegde kanalen.

Amendement 377
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 60
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 Schrappen
Schorsing van een ontwerpmaatregel

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. es

Motivering

Artikelen die de Commissie de bevoegdheid toekennen om toezicht uit te oefenen op de 
activiteiten van de toezichthoudende autoriteiten, worden geschrapt. De toezichthoudende 
autoriteiten dienen individueel en collectief onafhankelijk te zijn en kunnen niet worden 
onderworpen aan of geconditioneerd door het handelen van bestuurlijke en/of politieke 
instanties. De bevoegdheden van de Commissie in haar hoedanigheid van toezichthoudster op 
de toepassing van het Europees recht kunnen uitsluitend worden uitgeoefend via de in de 
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verdragen vastgelegde kanalen.

Amendement 378
Antonio López-Istúriz White

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) te besluiten over de correcte toepassing 
van deze verordening overeenkomstig 
haar doelstellingen en vereisten in 
verband met aangelegenheden die 
overeenkomstig artikel 58 of artikel 61 
door toezichthoudende autoriteiten zijn 
meegedeeld, een aangelegenheid 
waarvoor overeenkomstig artikel 60, lid 1, 
een met redenen omkleed besluit is 
vastgesteld of een aangelegenheid 
waarvoor een toezichthoudende autoriteit 
geen ontwerpmaatregel indient en zij 
heeft meegedeeld dat zij niet voornemens 
is het overeenkomstig artikel 59 door de 
Commissie vastgestelde advies te volgen;

Schrappen

Or. es

Motivering

Artikelen die de Commissie de bevoegdheid toekennen om toezicht uit te oefenen op de 
activiteiten van de toezichthoudende autoriteiten, worden geschrapt. De toezichthoudende 
autoriteiten dienen individueel en collectief onafhankelijk te zijn en kunnen niet worden 
onderworpen aan of geconditioneerd door het handelen van bestuurlijke en/of politieke 
instanties. De bevoegdheden van de Commissie in haar hoedanigheid van toezichthoudster op 
de toepassing van het Europees recht kunnen uitsluitend worden uitgeoefend via de in de 
verdragen vastgelegde kanalen.

Amendement 379
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) binnen de in artikel 59, lid 1, bedoelde 
termijn te besluiten of zij in artikel 58, 
lid 2, onder d), bedoelde ontwerp-
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming algemeen geldig 
verklaart;

Schrappen

Or. es

Motivering

Artikelen die de Commissie de bevoegdheid toekennen om toezicht uit te oefenen op de 
activiteiten van de toezichthoudende autoriteiten, worden geschrapt. De toezichthoudende 
autoriteiten dienen individueel en collectief onafhankelijk te zijn en kunnen niet worden 
onderworpen aan of geconditioneerd door het handelen van bestuurlijke en/of politieke 
instanties. De bevoegdheden van de Commissie in haar hoedanigheid van toezichthoudster op 
de toepassing van het Europees recht kunnen uitsluitend worden uitgeoefend via de in de 
verdragen vastgelegde kanalen.

Amendement 380
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt om dwingende en 
gegronde redenen van spoedeisendheid 
die verband houden met de belangen van 
betrokkenen in de in lid 1, onder a), 
bedoelde gevallen, onmiddellijk van 
toepassing zijnde uitvoeringshandelingen 
vast volgens de in artikel 87, lid 3, 
bedoelde procedure. Die handelingen 
blijven geldig voor een duur die niet 
langer mag zijn dan twaalf maanden.

Schrappen

Or. es

Motivering

Artikelen die de Commissie de bevoegdheid toekennen om toezicht uit te oefenen op de 
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activiteiten van de toezichthoudende autoriteiten, worden geschrapt. De toezichthoudende 
autoriteiten dienen individueel en collectief onafhankelijk te zijn en kunnen niet worden 
onderworpen aan of geconditioneerd door het handelen van bestuurlijke en/of politieke 
instanties. De bevoegdheden van de Commissie in haar hoedanigheid van toezichthoudster op 
de toepassing van het Europees recht kunnen uitsluitend worden uitgeoefend via de in de 
verdragen vastgelegde kanalen.

Amendement 381
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) voorstellen van de uitgangspunten 
van het Europees certificeringsbeleid en 
zorgen voor de opvolging en evaluatie 
ervan, waarbij de resultaten aan de 
Commissie worden voorgelegd.

Or. es

Amendement 382
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
een voorzitter en twee vicevoorzitters. De 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is een van de twee 
vicevoorzitters, tenzij hij tot voorzitter is 
gekozen.

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
een voorzitter en twee vicevoorzitters.

Or. es
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Motivering

Er is geen enkel motief aan te voeren waarom de Toezichthouder meer rechten zou hebben 
dan een andere autoriteit om permanent een vicevoorzitterschap te bekleden.

Amendement 383
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft een 
secretariaat. De Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming zorgt voor dat
secretariaat.

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft een 
secretariaat. Het behoort tot de taken van 
de Commissie het Comité te voorzien van 
de noodzakelijke middelen voor het 
functioneren van zijn secretariaat.

Or. es

Motivering

De Toezichthouder is een lid van het Comité met spreek- en stemrecht. Het lijkt ons dat niet 
kan worden toegestaan dat hij tegelijkertijd ook het secretariaat uitvoert. Als secretaris zal de 
Toezichthouder in staat zijn het verloop van de werkzaamheden van het Comité te controleren 
en deze te sturen of te beïnvloeden op een wijze die niet verenigbaar blijkt met zijn 
hoedanigheid van actief lid, met eigen en andere belangen, van het Comité.

Amendement 384
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien hij van mening is dat de verwerking 

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in de lidstaat 
waarvan hij ingezetene is, indien hij van 
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van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

mening is dat de verwerking van hem 
betreffende persoonsgegevens niet aan 
deze verordening voldoet, of dat niet naar 
behoren is voldaan aan de rechten die hij 
aan deze verordening ontleent.

Or. es

Motivering

Er dient onderscheid te worden gemaakt aangaande de procesbevoegdheid van de betrokkene 
ten overstaan van de toezichthoudende autoriteiten wat betreft de uitoefening van de rechten 
die hij aan deze verordening ontleent; hij kan deze op zich doen gelden door persoonlijk de 
betreffende klachten in te dienen of hij kan deze, middels een corresponderende volmacht, 
doen gelden via organen of verenigingen waaraan in het tweede lid wordt gerefereerd.

Amendement 385
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
kosteloos een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

Or. it

Amendement 386
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 1. Onverminderd andere mogelijkheden 
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van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij de
toezichthoudende autoriteit in de lidstaat 
waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft 
of in de lidstaat waar de voor de 
verwerking verantwoordelijke gezeteld is; 
indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

Or. en

Motivering

De door de Commissie gehanteerde formulering levert aanzienlijke praktische problemen en 
logistieke moeilijkheden op. De voorgestelde wijziging biedt de betrokkene en de nationale 
toezichthoudende autoriteit meer rechtszekerheid.

Amendement 387
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, kunnen een klacht 
indienen bij een toezichthoudende 
autoriteit in die lidstaat in verband met een 
vermeende inbreuk op de bepalingen van 
deze verordening. Ook kunnen zij in 
naam van en voor rekening van een of 
meer betrokkenen die ingezetene van die 
lidstaat zijn, de rechten uitoefenen die die 
betrokkenen aan de verordening ontlenen, 
mits zij hiervoor over de juiste volmacht 
beschikken.

Or. es
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Motivering

Wij verwijzen naar de vorige motivering.

Amendement 388
Antonio López-Istúriz White

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 heeft plaatsgevonden.

Schrappen

Or. es

Amendement 389
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
het recht tegen hem betreffende besluiten 
van een toezichthoudende autoriteit een
beroep in rechte in te stellen.

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
het recht tegen hem betreffende of hem op 
enigerlei wijze beïnvloedende besluiten 
van een toezichthoudende autoriteit 
gerechtelijke stappen te ondernemen.

Or. es

Motivering

Het recht om een rechtsvordering in te stellen tegen de toezichthoudende autoriteit moet 
worden erkend in het geval van door die autoriteit vastgestelde besluiten en in het geval van 
inactiviteit of nalatigheid die de rechten van een natuurlijke of rechtspersoon kunnen 
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schaden. Daarnaast moet worden vastgesteld wanneer en onder welke omstandigheden een 
eis wordt afgewezen. Zowel van personen die rechtstreeks getroffen zijn door de actie of 
nalatigheid, als van alle anderen die zich mogelijk in hun rechten voelen aangetast, moet de 
procesbevoegdheid worden erkend.

Amendement 390
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
het recht tegen hem betreffende besluiten 
van een toezichthoudende autoriteit een 
beroep in rechte in te stellen.

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
het recht tegen hem betreffende besluiten 
van een toezichthoudende autoriteit
kosteloos een beroep in rechte in te stellen.

Or. it

Amendement 391
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Iedere betrokkene heeft het recht een 
beroep in rechte in te stellen teneinde de 
toezichthoudende autoriteit te verplichten 
aan een klacht gevolg te geven, wanneer 
er geen besluit is genomen dat nodig is 
voor de bescherming van zijn rechten of 
wanneer de toezichthoudende autoriteit 
hem niet overeenkomstig artikel 52, lid 1, 
onder b), binnen drie maanden van de
vooruitgang of het resultaat van de klacht 
in kennis heeft gesteld.

2. Als de toezichthoudende autoriteit niet 
binnen drie maanden na indiening van de 
klacht de betrokkene in kennis heeft 
gesteld van het verloop ervan moet hieruit 
worden verstaan dat de eis is afgewezen.
Eveneens moet worden verstaan dat de eis 
is afgewezen indien de toezichthoudende 
autoriteit zich zes maanden nadat de 
klacht is ingediend, nog niet definitief 
over de eis heeft uitgesproken.

Or. es



PE500.695v01-00 206/239 AM\920534NL.doc

NL

Motivering

Ten behoeve van de juridische zekerheid moet er worden vastgehouden aan een 
maximumtermijn voor de besluitvorming in onderzoeken naar klachten. Die termijn stellen we 
vast op zes maanden. We kunnen ons beraden op een ruimere termijn voor uitzonderlijke 
gevallen. In ieder geval wordt voor klachten ook een maximumtermijn nodig geacht 
waarbinnen de betrokkene in kennis moet worden gesteld over de voortgang. Indien die 
termijn wordt overschreden, staat dit eveneens in alle opzichten gelijk met een afwijzing van 
de klacht.

Amendement 392
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een betrokkene waarop een besluit van 
een toezichthoudende autoriteit van een 
andere lidstaat dan die waar hij 
gewoonlijk verblijft, betrekking heeft, kan 
de toezichthoudende autoriteit van de 
lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft 
vragen om namens hem in de andere
lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Schrappen

Or. es

Amendement 393
Antonio López-Istúriz White

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 

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 
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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.

een beroep in rechte in te stellen, indien hij 
van mening is dat zijn rechten uit hoofde 
van deze verordening geschonden zijn.

Or. es

Motivering

Om geen interpretaties te begunstigen die het hier erkende recht op rechtsvordering in enige 
mate zouden kunnen beperken, stellen we voor het laatste deel vanaf "als gevolg van" tot het 
einde te schrappen.

Amendement 394
Francesco Enrico Speroni

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 persoon het recht 
kosteloos 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. it

Amendement 395
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer dezelfde maatregel, hetzelfde 
besluit of dezelfde praktijk het voorwerp 
uitmaakt van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing, kan een 
gerechtelijke instantie het voor haar 
aanhangige geding schorsen, tenzij het op 
grond van spoedeisendheid voor de 
bescherming van de rechten van 
betrokkene niet mogelijk is om te wachten 
op het resultaat van de 
conformiteitstoetsing.

3. Wanneer dezelfde maatregel, hetzelfde 
besluit of dezelfde praktijk het voorwerp 
uitmaakt van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing, kan een 
gerechtelijke instantie, op verzoek van een 
van de partijen en na alle partijen te 
hebben gehoord, het voor haar aanhangige 
geding schorsen, tenzij het op grond van 
spoedeisendheid voor de bescherming van 
de rechten van betrokkene niet mogelijk is 
om te wachten op het resultaat van de 
conformiteitstoetsing.

Or. es

Motivering

Wij vinden dat een schorsing van het proces alleen mag plaatsvinden op verzoek van een van 
de partijen en nadat alle partijen zijn gehoord, aangezien dit de oplossing is die het meest in 
overeenstemming is met dit soort processen.

Amendement 396
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is bestaat geen enkele praktische noodzaak voor een dergelijk mechanisme.
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Amendement 397
Antonio López-Istúriz White

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 te oefenen, na toekenning 
van een hiertoe strekkende volmacht.

Or. es

Motivering

Met betrekking tot de procesbevoegdheid die volgens dit artikel wordt toegekend aan de in 
artikel 73, lid 2, bedoelde organen of verenigingen, zijn wij van mening dat zij om namens de 
betrokkenen te kunnen handelen altijd een toereikende volmacht nodig hebben en het is 
belangrijk dat dat voldoende duidelijk wordt vastgesteld in de bepaling.

Amendement 398
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een bevoegde gerechtelijke 
instantie van een lidstaat gegronde 
redenen heeft om aan te nemen dat er 
tegelijkertijd in een andere lidstaat een 
vordering is ingesteld, neemt het contact 
op met de bevoegde gerechtelijke instantie 
in de andere lidstaat om zich ervan te 
vergewissen dat er een dergelijk parallel 
geding bestaat.

Schrappen

Or. es
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Motivering

De leden drie en vier vinden wij verwarrend. Als ze aanhangigheid betreffen, zijn wij van 
mening dat dit niet het ideale instrument is om het rechtsstelsel van dit soort situaties vast te 
stellen; de huidige maatstaven wat betreft rechterlijke bevoegdheid op Unieniveau zijn 
voldoende om de kwesties die zich voor zouden kunnen doen, op te lossen.

Amendement 399
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een dergelijk parallel geding 
in een andere lidstaat dezelfde maatregel, 
hetzelfde besluit of dezelfde praktijk 
betreft, kan de gerechtelijke instantie het 
geding schorsen.

Schrappen

Or. es

Motivering

De leden drie en vier vinden wij verwarrend. Als ze aanhangigheid betreffen, zijn wij van 
mening dat dit niet het ideale instrument is om het rechtsstelsel van dit soort situaties vast te 
stellen; de huidige maatstaven wat betreft rechterlijke bevoegdheid op Unieniveau zijn 
voldoende om de kwesties die zich voor zouden kunnen doen, op te lossen.

Amendement 400
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

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 

1. Iedere persoon die materiële of 
immateriële schade heeft geleden als 
gevolg van een onrechtmatige verwerking, 
met inbegrip van plaatsing op een zwarte 
lijst, of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
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vergoeding te ontvangen. van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding en smartengeld te ontvangen.

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat alle betrokkenen van wie de gegevens illegaal en zonder 
hun toestemming verwerkt zijn schadeloos worden gesteld, zeker indien de gegevens gebruikt 
zijn om hen uit te sluiten van huidig of toekomstig werk.

Amendement 401
Marielle Gallo

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 of verwerker 
bij de verwerking betrokken is, zijn alle 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers hoofdelijk gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade. In 
geval van hoofdelijke aansprakelijkheid 
kan de verwerker die de schade van de 
betrokkene heeft vergoed rechten doen 
gelden jegens de voor de verwerking 
verantwoordelijke om terugbetaling te 
vorderen, indien hij gehandeld heeft in 
overeenstemming met de in artikel 26, lid 
2 bedoelde rechtshandeling.

Or. fr

Amendement 402
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de voor de verwerking 2. Wanneer de voor de verwerking 
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verantwoordelijke een vertegenwoordiger 
heeft aangewezen, worden alle sancties op 
de vertegenwoordiger toegepast, 
onverminderd de sanctieprocedures die 
tegen de voor de verwerking 
verantwoordelijke kunnen worden 
ingesteld.

verantwoordelijke een vertegenwoordiger 
heeft aangewezen, worden alle sancties op 
deze laatste toegepast in zijn hoedanigheid 
van vertegenwoordiger en dient hij deze te 
voldoen, onverminderd de 
sanctieprocedures die tegen de voor de 
verwerking verantwoordelijke kunnen 
worden ingesteld.

Or. es

Motivering

De verwoording van het tweede lid lijkt duidelijk te verwijzen naar de afdwingbaarheid ten 
opzichte van de vertegenwoordiger betreffende het voldoen van een sanctie wegens 
handelingen van de vertegenwoordigde of voor de verwerking verantwoordelijke. Als dit zo is, 
lijkt het ons passend te preciseren dat de sanctie hem wordt opgelegd en van hem wordt geëist 
met het oog op precies deze hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Amendement 403
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Personen of ondernemingen 
waarvan bekend is dat zij de bepalingen 
van deze verordening hebben overtreden, 
bijvoorbeeld door zich illegaal toegang te 
verschaffen tot persoonsgegevens van 
werknemers om hen op een zwarte lijst te 
plaatsen of indienstneming te 
verhinderen, moeten worden uitgesloten 
van de ontvangst van EU-subsidies en -
financiering en van deelname aan 
aanbestedingen voor overheidsopdrachten 
op EU-, nationaal en lokaal niveau, totdat 
de gehele juridische procedure 
aantoonbaar is voltooid en de vergoeding 
aan alle slachtoffers volledig is betaald.

Or. en
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Motivering

In de verordening moet duidelijk worden gesteld dat niet zal worden getolereerd dat 
ondernemingen de bepalingen inzake gegevensbescherming overtreden, en dat zij niet in 
aanmerking komen voor EU-middelen zolang zij bij dergelijke activiteiten betrokken zijn.

Amendement 404
Sajjad Karim

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

Or. en

Motivering

Dit amendement waarborgt dat overeenkomstig het "één-loketbeginsel" een onderneming niet 
door meerdere gegevensbeschermingsautoriteiten voor dezelfde overtreding kan worden 
bestraft.

Amendement 405
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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. Een overeenkomstig artikel 51
bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

Or.pl

Amendement 406
Antonio López-Istúriz White
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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, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, het soort nalatigheid, 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,
alsook de daadwerkelijke economische 
draagkracht van de gesanctioneerde.

Or. es

Amendement 407
Sajjad Karim

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 

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 
gevaar van schade als gevolg van de 
overtreding, de mate waarin de natuurlijke 
of de rechtspersoon aansprakelijk is en 
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artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

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 wordt 
de gegevensbeschermingsautoriteit ook 
gemachtigd de benoeming van een 
functionaris voor gegevensbescherming te 
verlangen als een orgaan, organisatie of 
vereniging ervoor heeft gekozen dit niet te 
doen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement moet worden bereikt dat opzettelijke of door roekeloos gedrag 
veroorzaakte overtredingen zwaarder worden bestraft dan wanneer er alleen sprake is van 
nalatigheid. Het pakket amendementen inzake administratieve sancties is erop gericht dat de 
straf in verhouding staat tot het gedrag en dat de strengste sancties gelden voor de ernstigste 
vormen van wangedrag. Ook de mogelijkheid van de gegevensbeschermingsautoriteit om de 
benoeming van een functionaris voor gegevensbescherming te eisen moet de evenredigheid 
van de sancties waarborgen.

Amendement 408
Sajjad Karim

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 
boetes 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;
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(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

Amendement 409
Sajjad Karim

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 
boetes 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 
verplichten 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
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Amendement 410
Antonio López-Istúriz White

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 
gegeven zonder dat er een sanctie wordt
opgelegd, wanneer:

3. Bij een niet-opzettelijke niet-naleving 
van deze verordening, zonder 
antecedenten die het voorwerp zijn van 
een eindbeslissing of geannuleerde 
antecedenten, kan een schriftelijke 
waarschuwing worden gegeven en in dat 
geval wordt er geen sanctie opgelegd,
maar kunnen er alleen, als de 
omstandigheden van het geval dat 
vereisen, alternatieve corrigerende 
maatregelen worden opgelegd in de 
hierna bepaalde gevallen en vorm,

Or. es

Motivering

Vaststelling van een uitgebreider model van alternatieve sancties. In dit opzicht worden de 
alternatieve sancties van het derde lid uitgebreid, zodat niet alleen de in eerste instantie
aangeduide personen of instellingen ervan kunnen profiteren, maar ook overeenkomstig een 
reeks specifieke voorwaarden de overheidsdiensten en de rest van de bedrijven en 
instellingen.

Amendement 411
Francesco Enrico Speroni

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 

Schrappen
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nevenactiviteit verwerkt.

Or. it

Amendement 412
Antonio López-Istúriz White

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.

b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers bereid is 
samen te werken met de toezichthoudende 
autoriteit wat betreft het vaststellen van 
corrigerende maatregelen waarmee 
gelijksoortige gevallen van niet-naleving 
in de toekomst kunnen worden vermeden.
De samenwerking waarnaar dit punt 
verwijst, wordt gebaseerd op definitieve 
afspraken die samen met de 
toezichthoudende autoriteit worden 
onderschreven. Het naar behoren 
bewezen gebrek aan samenwerking met de 
toezichthoudende autoriteit zal, na het 
verstrijken van zes maanden vanaf het 
begin van het dossier, leiden tot het 
opleggen van een boete die in dat geval 
passend wordt geacht.

Or. es

Motivering

Het vaststellen van een uitgebreider register van alternatieve sancties, met speciale nadruk op 
een strategie die is gebaseerd op het vermijden van gevallen van niet-naleving in de toekomst. 
Bij de meerderheid van de bedoelde alternatieve sancties wordt gezocht naar compromissen 
waarmee de middelen worden vastgesteld waarmee gevallen van niet-naleving in de toekomst 
kunnen worden vermeden. De corrigerende compromissen worden gebaseerd op akkoorden 
die met de toezichthoudende autoriteit worden onderschreven of op door het betrokken 
bestuur vastgestelde handelingen of resoluties.
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Amendement 413
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een overheidsdienst samenwerkt 
met de toezichthoudende autoriteit voor 
het vaststellen van corrigerende 
maatregelen waarmee gelijksoortige 
gevallen van niet-naleving in de toekomst 
kunnen worden vermeden. De 
samenwerking waarnaar dit punt verwijst, 
wordt gebaseerd op door de betrokken 
dienst vastgestelde akkoorden of 
resoluties waarin wordt verwezen naar de 
oorsprong van de genomen maatregelen. 
Het naar behoren bewezen gebrek aan 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit zal, na het verstrijken van een 
jaar vanaf het begin van het dossier, 
leiden tot het opleggen van een boete die 
in dat geval passend wordt geacht.
Voor de toepassing van dit artikel worden 
de antecedenten aangaande definitieve 
sancties voor inbreuken wegens 
nalatigheid geannuleerd overeenkomstig 
de volgende termijnen:
Na twee jaar, als het gaat om sancties die 
samengaan met een van de in lid 4 
vastgestelde boetes. Na vier jaar, als het 
gaat om sancties die samengaan met een 
van de in lid 5 vastgestelde boetes. Na zes 
jaar, als het gaat om sancties die 
samengaan met een van de in lid 6 
vastgestelde boetes.
Voor de toepassing van dit artikel worden 
de antecedenten aangaande definitieve 
sancties voor inbreuken die door ernstige 
nalatigheid of door opzet zijn veroorzaakt, 
geannuleerd overeenkomstig de volgende 
termijnen:
Na vijf jaar, als het gaat om sancties die 
samengaan met een van de in lid 4 
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vastgestelde boetes. Na tien jaar, als het 
gaat om sancties die samengaan met een 
van de in lid 5 vastgestelde boetes. Na 
vijftien jaar, als het gaat om sancties die 
samengaan met een van de in lid 6 
vastgestelde boetes.

Or. es

Motivering

Wij verwijzen naar de vorige motivering.

Amendement 414
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. it

Amendement 415
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar gemiddelde jaarlijkse wereldwijde 
winst, aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:
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Or. es

Amendement 416
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. 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:

Or. it

Amendement 417
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokkene geen informatie verstrekt, 
of onvolledige informatie verstrekt, of de 
informatie niet op voldoende transparante 
wijze verstrekt overeenkomstig artikel 11, 
artikel 12, lid 3, en artikel 14;

a) de betrokkene geen informatie verstrekt, 
of duidelijk onvolledige informatie 
verstrekt, overeenkomstig artikel 11, 
artikel 12, lid 3, en artikel 14;

Or. es

Amendement 418
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;

c) geen gehoor geeft, overeenkomstig de 
in deze verordening vastgestelde 
bepalingen, aan een verzoek omtrent het 
recht om te worden vergeten of het recht 
op uitwissing van gegevens;

Or. es

Amendement 419
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;

d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene, zonder wettig 
motief, verhindert om persoonsgegevens 
naar een andere toepassing over te dragen;

Or. es

Amendement 420
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;

f) geen rekenschap aflegt of niet in staat 
is rekenschap af te leggen tegenover de 
toezichthoudende autoriteit in de gevallen 



AM\920534NL.doc 223/239 PE500.695v01-00

NL

waarin dat voorgeschreven is en 
overeenkomstig de in deze verordening 
bepaalde vorm, tenzij het feit een zeer 
ernstige handelwijze vormt 
overeenkomstig deze verordening of de 
vastgestelde uitvoeringsvoorwaarden van 
de lidstaten.

Or. es

Amendement 421
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 1 500 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 3 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. it

Amendement 422
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 423
Françoise Castex, Arlene McCarthy, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) persoonsgegevens van werknemers 
of potentiële werknemers gebruikt om hen 
op een zwarte lijst te plaatsen, hen te 
onderzoeken of hun toekomstige 
indienstneming te verhinderen;

Or. en

Motivering

Het zich illegaal toegang verschaffen tot en misbruiken van de persoonsgegevens van 
werknemers of potentiële werknemers (vaak, maar niet alleen gegevens over hun 
vakbondslidmaatschap en -activiteiten) om hen op een zwarte lijst te plaatsen, hun 
toekomstige indienstneming te verhinderen of een andere maatregel te nemen die hun werk 
kan belemmeren en/of belangrijke gevolgen voor hun toekomstige werk en loopbaan kan 
hebben, is een flagrante schending van hun grondrecht op privacy en de vrijheid van 
vereniging en rechtvaardigt het opleggen van de strengste sanctie.

Amendement 424
Francesco Enrico Speroni

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) voor commerciële doeleinden 
persoonsgegevens gebruikt die voor 
andere doeleinden zijn verzameld;

Or. it

Amendement 425
Antonio López-Istúriz White
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Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig artikel 19;

c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig artikel 19; 
behalve in het geval waarin op geldige 
wijze overeenkomstig deze verordening 
echt bestaande legitieme rechtsgronden of 
motieven worden aangevoerd;

Or. es

Amendement 426
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;

Schrappen

Or. es

Amendement 427
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;

Schrappen

Or. es
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Amendement 428
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een inbreuk 
in verband met persoonsgegevens of die 
inbreuk niet tijdig of niet volledig meldt 
overeenkomstig de artikelen 31 en 32;

h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een inbreuk 
in verband met persoonsgegevens of die 
inbreuk niet tijdig of niet volledig meldt in 
de gevallen waarin dat voorgeschreven is,
overeenkomstig de artikelen 31 en 32;

Or. es

Amendement 429
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;

i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit in de gevallen 
waarin dat voorgeschreven is,
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;

Or. es

Amendement 430
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter j
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;

j) de voorwaarden niet in het leven roept
om de functionaris voor 
gegevensbescherming in staat te stellen 
zijn taken uit te voeren overeenkomstig de 
artikelen 35, 36 en 37;

Or. es

Amendement 431
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;

k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel, -merktekens 
of -certificering in de zin van artikel 39;

Or. es

Amendement 432
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie stelt een elektronisch 
antecedentenregister in waartoe de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
toegang hebben. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de regulering, volgens de bepalingen van 
dit artikel, van het elektronisch 
antecedentenregister.
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Or. es

Amendement 433
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting zijn hoofdstuk II 
(Beginselen), hoofdstuk III (Rechten van 
de betrokkene), hoofdstuk IV (De voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker), hoofdstuk V (Doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of 
internationale organisaties), hoofdstuk VI 
(Onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten) en hoofdstuk VII 
(Samenwerking en conformiteit), alsmede 
artikel 73, 74, 76 en 79 van hoofdstuk 
VIII (Beroep op de rechter, 
aansprakelijkheid en sancties) niet van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke of artistieke en literaire
doeleinden.

Or. en

Motivering

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is 
directlyapplicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception 
mustalso be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down 
thecurrent level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 
74,76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these 
Articlesinclude new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive 
and arenot suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.
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Amendement 434
Rebecca Taylor

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. en

Motivering

Het woord "uitsluitend" ondermijnt de rechtszekerheid omdat er hierdoor potentieel een grote 
maas in de regelgeving ontstaat die de bepalingen van dit artikel ondermijnt.

Amendement 435
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

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 

1. Teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
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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.

meningsuiting zijn hoofdstuk II 
(Beginselen), hoofdstuk III (Rechten van 
de betrokkene), hoofdstuk IV (De voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker), hoofdstuk V (Doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of 
internationale organisaties), hoofdstuk VI 
(Onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten) en hoofdstuk VII 
(Samenwerking en conformiteit), alsmede 
artikel 73, 74, 76 en 79 van hoofdstuk 
VIII (Beroep op de rechter, 
aansprakelijkheid en sancties) niet van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke of artistieke en literaire 
doeleinden.

Or. en

Amendement 436
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Schrappen

Or. en

Amendement 437
ingediend door Klaus-Heiner Lehne

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Schrappen

Or. en

Amendement 438
Cecilia Wikström, Rebecca Taylor

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 
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.
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Amendement 439
Eva Lichtenberger
namens de Verts/ALE-Fractie
Evelyn Regner, Françoise Castex

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 verzoend 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 aan gaven, dient daarom de toegang van het publiek tot officiële documenten te 
worden gewaarborgd.

Amendement 440
Antonio López-Istúriz White

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

Het enige bezwaar dat we op dit moment tegen deze bepaling hebben, betreft de in lid 3 
genoemde delegatie ten gunste van de Commissie. In onze optiek worden de acceptabele 
grenzen wat betreft de bevoegdheidsdelegatie overschreden en bijgevolg moeten de kwesties 
waarnaar wordt verwezen, in het instrument zelf worden behandeld, nu of bij latere 
herzieningen die wellicht nodig zijn, zodat de doeltreffendheid ervan in de toekomst is 
verzekerd.

Amendement 441
Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten stellen gepaste 
voorschriften vast en voeren controles uit 
om ondernemingen te beletten dat zij
werknemers omwille van hun politieke 
overtuiging of omdat zij lid zijn van een 
vakbond of actief zijn in een vakbond, op 
een zwarte lijst zetten die aan andere 
ondernemingen wordt doorgegeven met 
als doel deze werknemers te benadelen; de 
lidstaten leggen ondernemingen die 
dergelijke zwarte lijsten opstellen, 
doorgeven of van andere ondernemingen 
aannemen of opvragen doeltreffende 
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sancties op.

Or. de

Amendement 442
Antonio López-Istúriz White

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. es

Motivering

De in lid drie genoemde delegatie ten gunste van de Commissie is buitensporig en het erin 
vermelde moet worden uitgevoerd in de eigenlijke bepaling.

Amendement 443
Antonio López-Istúriz White

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 worden 
verwerkt, of voor officieel of prejudicieel 
administratief onderzoek voor de 
vaststelling van natuurlijk verwantschap, 
wanneer:

Or. es
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Motivering

Om het onderzoek naar natuurlijk verwantschap, in het geval van diefstal of ontvoering van 
baby's, te vergemakkelijken, stellen we de introductie voor van een punt in het eerste lid 
waarin de verwerkingen ten behoeve van dergelijk onderzoek duidelijk worden gelegitimeerd.

Amendement 444
Rebecca Taylor

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de betrokkene onder de in artikel 7 
gestelde voorwaarden daarvoor 
toestemming heeft gegeven;

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement 25.

Amendement 445
Rebecca Taylor

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.

b) de gegevens zijn afdoende anoniem 
gemaakt.

Or. en
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Motivering

Zie de motivering bij amendement 25.

Amendement 446
Antonio López-Istúriz White

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.

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.

Omtrent de persoonsgegevens die worden 
verwerkt in het kader van het officiële of 
prejudiciële administratieve onderzoek 
voor de vaststelling van natuurlijk 
verwantschap worden alleen 
mededelingen gedaan aan de betrokkenen 
indien daartoe aanleiding bestaat en 
onverminderd de aangifte van een 
strafbaar feit als dat wettelijk zo is 
bepaald.

Or. es

Motivering

Om het onderzoek naar natuurlijk verwantschap, in het geval van diefstal of ontvoering van 
baby's, te vergemakkelijken, wordt een laatste alinea in het eerste lid geïntroduceerd om zo 
passende garanties vast te stellen met het oog op de privacy met betrekking tot de 
persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van officieel of prejudicieel 
administratief onderzoek, zodat omtrent die gegevens alleen mededelingen worden gedaan als 
dat wettelijk passend is.

Amendement 447
Rebecca Taylor
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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 
geaggregeerd wetenschappelijk onderzoek 
verrichten, mogen persoonsgegevens alleen 
publiceren of op andere wijze 
bekendmaken, wanneer:

Or. en

Motivering

Zie de motivering bij amendement 25.

Amendement 448
Rebecca Taylor

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ingeval middels de verstrekking van 
afdoende anoniem gemaakte gegevens 
niet in de doeleinden van historisch, 
statistisch of geaggregeerd 
wetenschappelijk onderzoek kan worden 
voorzien en er geen toestemming 
verkregen is van de betrokkene, is binnen 
de grenzen van deze verordening 
toestemming nodig van een onafhankelijk 
en terzake bevoegd orgaan dat de 
bevoegdheid hiertoe bij wet ontvangen 
heeft.

Or. en

Motivering

Het huidige voorstel voor artikel 83 zoals dat nu voorligt, lijkt de verwerking van 
gezondheidsgegevens in identificeerbare vorm voor onderzoeksdoeleinden toe te staan zonder 
verder iets te zeggen over toestemming. De enige waarborg (dat identificeerbare gegevens 
apart moeten worden gehouden en dat onderzoekers uitsluitend van identificeerbare gegevens 
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gebruik kunnen maken indien onderzoek niet kan worden uitgevoerd met behulp van niet-
identificeerbare gegevens), lijkt op een verregaande aantasting van de bescherming van 
gezondheidsgegevens. Er bestaat het risico dat onderzoekers als gevolg van het huidige 
voorstel identificeerbare gegevens gebruiken mogen zonder toestemming daartoe.

Amendement 449
Antonio López-Istúriz White

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.

Schrappen

Or. es

Amendement 450
Antonio López-Istúriz White

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 

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, en indien nodig 
worden gewijzigd, mits deze in 
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bepalingen van deze verordening. overeenstemming worden gebracht met de 
bepalingen van deze verordening.

Or. es

Amendement 451
Antonio López-Istúriz White

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, voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening, of zorgen voor voldoende 
certificering voor de te realiseren 
verwerkingen, overeenkomstig artikel 39.

Or. es

Motivering

De eis aangaande de toezichthoudende autoriteit kan gelijktijdig bestaan met die aangaande 
een certificering, hetgeen speciaal van nut zou kunnen zijn voor gezindtes met weinig
financiële middelen.


