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BEKNOPTE MOTIVERING

In het voorstel voor een verordening worden de uitgangspunten van Richtlijn 95/46/EG 
gehandhaafd en worden de rechten van de burgers inzake de bescherming van persoonsgegevens 
versterkt. De rapporteur voor advies is ingenomen met het werk van de Commissie. 

De rapporteur wil in dit verband de volgende opmerkingen maken: 

Ondanks de bezwaren die door sommige partijen zijn aangevoerd, wil de rapporteur een ruime 
definitie van het begrip persoonsgegevens aanhouden en het beginsel van uitdrukkelijke 
toestemming als criterium voor de beoordeling van de rechtmatigheid van de verwerking 
handhaven. Dit zijn twee essentiële voorwaarden om dit grondrecht op effectieve wijze te 
beschermen en het vertrouwen van onze medeburgers te versterken, met name in de digitale 
wereld.

Verder stelt de rapporteur voor om de bescherming van persoonsgegevens van kinderen te 
verbeteren door het toepassingsgebied van artikel 8 uit te breiden, zodat dit ook van toepassing is 
op de verkoop van alle goederen en diensten en niet langer uitsluitend op de diensten van de 
informatiemaatschappij. 

Ook stelt de rapporteur voor advies voor om artikel 18, waarin het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid wordt geïntroduceerd, te schrappen. Dit nieuwe recht, dat wordt 
ingevoerd in het voorstel voor een richtlijn, heeft geen enkele meerwaarde voor de burger ten 
opzichte van artikel 15 van het voorstel voor een verordening, waarin voorziet wordt in het recht 
van de betrokkene op informatie over de persoonsgegevens die verwerkt worden. 

De rapporteur voor advies wil het algemene verantwoordingsbeginsel van de voor de verwerking 
verantwoordelijke expliciet opnemen. In het voorstel voor een verordening worden de plichten 
van de voor de verwerking verantwoordelijken aangescherpt, om te waarborgen dat de 
betrokkene zijn rechten effectief kan uitoefenen. De verordening moet echter verder gaan en dit 
algemene verantwoordingsbeginsel expliciet maken.

Ook moet het recht om vergeten te worden, verder versterkt worden. In artikel 17, lid 2, wordt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de verplichting opgelegd om maatregelen te treffen ten 
aanzien van gegevens die door derden verwerkt worden. De rapporteur voor advies stelt voor om 
een bepaling op te nemen waardoor de voor de verwerking verantwoordelijke wordt verplicht de 
betrokkene te informeren over de stappen die op zijn of haar verzoek door die derden genomen 
zijn. 

De bepalingen inzake de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen of aan internationale 
organisaties zijn aanzienlijk uitgewerkt en gespecificeerd. De rapporteur voor advies stelt voor 
om het systeem voor wederzijdse erkenning van bindende bedrijfsvoorschriften op te nemen, dat 
reeds door de Groep artikel 29 is ingevoerd. De terzake bevoegde autoriteit moet de autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker 
zijn.

Met betrekking tot de bevoegdheden van de toezichthoudende autoriteiten is de rapporteur 
ingenomen met de invoering van het beginsel van "één loket", omdat dit de taak van 
ondernemingen met vestigingen in meer dan één lidstaat vereenvoudigt. Er mag echter niet 
vergeten worden dat burgers zich in principe tot de autoriteit van hun lidstaat van herkomst 
wenden en verwachten dat deze autoriteit het nodige doet om ervoor te zorgen dat hun rechten 
gerespecteerd worden. De toepassing van het beginsel van "één loket" mag niet tot gevolg 
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hebben dat de toezichthoudende autoriteiten enkel als "brievenbus" worden gebruikt. De 
rapporteur stelt voor om te verduidelijken dat de hoofdautoriteit verplicht is om samen te werken 
met de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten en met de Commissie, zoals bepaald in 
hoofdstuk VII van de verordening. 

Wat de administratieve sancties betreft, is de rapporteur verheugd over de hoge bedragen die in 
het voorstel voor een verordening zijn opgenomen. De toezichthoudende autoriteiten dienen bij 
het opleggen van boetes evenwel een grote handelingsruimte te krijgen. Er zij op gewezen dat de 
onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteiten is vastgelegd in artikel 8, lid 3, van het 
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. De conformiteitstoetsing kan bijdragen 
aan een geharmoniseerd beleid op het gebied van sancties binnen de Europese Unie. 

Tot slot bevat het voorstel voor een verordening een groot aantal gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen. Sommige van deze handelingen zijn noodzakelijk, omdat ze niet-
essentiële elementen aan de verordening toevoegen, andere handelingen moeten volgens de 
rapporteur eenvoudigweg geschrapt worden. Dit onderwerp kan apart bestudeerd worden door de 
Commissie juridische zaken. Ingevolge artikel 37, lid 1, van het Reglement van het Europees 
Parlement, is de Commissie juridische zaken immers bevoegd tot het controleren van de 
rechtsgrond van alle ontwerpen van wetgevingshandelingen en andere documenten van 
wetgevende aard en kan zij, ofwel op eigen initiatief ofwel op verzoek van de ten principale 
bevoegde commissie, besluiten nemen over het gebruik van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen. 

AMENDEMENTEN

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te 
nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens van louter persoonlijke 
of huishoudelijke aard, zoals 
correspondentie of adressenbestanden, 
door een natuurlijke persoon, wanneer deze 
verwerking zonder commercieel belang 
wordt verricht en dus geen enkel verband 
houdt met een beroeps- of 
handelsactiviteit. De uitzondering dient 
evenmin te gelden voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers die de middelen verschaffen 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor dergelijke persoonlijke of 

(15) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens van louter persoonlijke 
of huishoudelijke aard, zoals 
correspondentie of adressenbestanden, 
door een natuurlijke persoon, wanneer deze 
verwerking zonder commercieel belang
wordt verricht en dus geen enkel verband 
houdt met een beroeps- of handelsactiviteit 
en niet tot gevolg heeft dat de betreffende 
gegevens toegankelijk worden voor een 
onbepaald aantal personen. De 
uitzondering dient evenmin te gelden voor 
de voor de verwerking verantwoordelijken 
en de verwerkers die de middelen 
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huishoudelijke activiteiten. verschaffen voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor dergelijke 
persoonlijke of huishoudelijke activiteiten.

Or. fr

Motivering

Het toepassingsgebied van deze uitzondering dient te worden verduidelijkt, met name vanwege 
de steeds grotere rol van de sociale media, die de doorgifte van informatie aan honderden 
personen tegelijkertijd mogelijk maken. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld (in de 
zaken C-101/01 en C-73/07) dat het verstrekken van gegevens aan "een onbepaald aantal 
personen" als criterium geldt voor de toepassing van deze uitzondering. De Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming is dezelfde mening toegedaan.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen en 
identificatiecookies. Dit kan sporen 
achterlaten die, in combinatie met unieke 
identificatoren en andere door de servers 
ontvangen informatie, kunnen worden 
gebruikt om profielen op te stellen van 
personen en personen te herkennen. 
Dientengevolge dient van geval tot geval 
en afhankelijk van de technologische 
ontwikkelingen beoordeeld te worden of 
identificatienummers, locatiegegevens, 
online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren als persoonsgegevens 
moeten worden beschouwd.

Or. fr

Motivering

Vanwege het steeds grotere aanbod van nieuwe onlinediensten en de voortdurende 
technologische ontwikkeling is een steeds betere bescherming van de persoonsgegevens van 
burgers vereist. Het lijkt derhalve absoluut noodzakelijk om per geval tot een oordeel te komen.
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 4

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 

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

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 voor de verwerking 
verantwoordelijke dient de plaats in de 
Unie te zijn waar over het beleid inzake de 
bescherming van persoonsgegevens beslist 
wordt, rekening houdende met de 
overheersende invloed die de betreffende 
vestiging heeft op de andere vestigingen, 
met name in het geval van een 
bedrijfsconcern, ten aanzien van de 
toepassing van de regelgeving op het 
gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens of van de relevante 
regelgeving op het gebied van 
gegevensbescherming. De belangrijkste 
vestiging van de verwerker dient de plaats 
te zijn waar zich zijn centrale administratie 
in de Unie bevindt.

Or. fr

Motivering

Zowel de nationale toezichthoudende autoriteiten als de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming eisen een steeds preciezere definitie van de belangrijkste vestiging, met 
name in het geval van bedrijfsconcerns die in meer dan één lidstaat actief zijn. Deze 
omschrijving is van essentieel belang voor het bepalen van de bevoegde autoriteit.
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Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
persoon 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 dienen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of derden 
aan wie de gegevens worden verstrekt te 
worden verplicht de betrokkene 
uitdrukkelijk over de gerechtvaardigde 
belangen die worden nagestreefd en het 
recht van bezwaar te informeren, en ook te 
worden verplicht deze gerechtvaardigde 
belangen te staven. Aangezien het aan de 
wetgever is om de rechtsgrondslag te 
creëren voor gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

Or. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor om de formulering uit Richtlijn 95/46/EG te handhaven. Er zij op 
gewezen dat de verordening niet alleen van toepassing is op digitale omgevingen, maar ook op 
activiteiten die niet online plaatsvinden. Bepaalde sectoren, zoals uitgeverijen van kranten, 
hebben voor de financiering van hun activiteiten externe bronnen nodig om potentiële nieuwe 
abonnees te kunnen benaderen. 
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het is niet altijd mogelijk de exacte bewaringstermijn van persoonsgegevens te bepalen, met 
name als het gaat om bewaring voor verschillende doeleinden.

Amendement 7

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 

(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, de criteria 
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worden bewaard, welke ontvangers de 
gegevens ontvangen, welke logica er ten 
grondslag ligt aan de verwerking van de 
gegevens en, ten minste wanneer de 
verwerking op profilering is gebaseerd, wat 
de gevolgen zouden kunnen zijn van een 
dergelijke verwerking. Dit recht dient geen 
afbreuk te doen aan de rechten en vrijheden 
van anderen, met inbegrip van het 
zakengeheim of de intellectuele eigendom 
en met name aan het auteursrecht dat de 
software beschermt. Deze overwegingen 
mogen er echter niet toe leiden dat de 
betrokkene alle informatie wordt 
onthouden.

aan de hand waarvan voor elk doeleinde 
van de verwerking wordt bepaald hoe lang 
zij worden bewaard, welke ontvangers de 
gegevens ontvangen, welke logica er ten 
grondslag ligt aan de verwerking van de 
gegevens en, ten minste wanneer de 
verwerking op profilering is gebaseerd, wat 
de gevolgen zouden kunnen zijn van een 
dergelijke verwerking. Dit recht dient geen 
afbreuk te doen aan de rechten en vrijheden 
van anderen, met inbegrip van het 
zakengeheim of de intellectuele eigendom 
en met name aan het auteursrecht dat de 
software beschermt. Deze overwegingen 
mogen er echter niet toe leiden dat de 
betrokkene alle informatie wordt 
onthouden.

Or. fr

Motivering

Het is niet altijd mogelijk de exacte bewaringstermijn van persoonsgegevens te bepalen, met 
name als het gaat om bewaring voor verschillende doeleinden.

Amendement 8

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 

Schrappen
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dan wel een overeenkomst uit te voeren.

Or. fr

Motivering

Betrokkenen hebben recht van toegang, zoals vastgelegd in artikel 15 van het voorstel voor een 
verordening. Dit toegangsrecht geeft iedere betrokkene het recht om informatie te krijgen over 
de persoonsgegevens die verwerkt worden. In artikel 18 wordt bepaald dat betrokkenen het recht 
hebben om ook een kopie van hun gegevens te ontvangen, maar dit artikel biedt geen enkele 
meerwaarde op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en creëert verwarring 
over de exacte reikwijdte van het recht op toegang, dat een grondrecht is.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren dient er expliciet een algemeen 
beginsel inzake de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke te worden 
opgenomen.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Het is voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van betrokkenen en de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

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

van voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
noodzakelijk, onder meer wat het toezicht 
door en de maatregelen van de 
toezichthoudende autoriteiten betreft, dat 
de bij deze verordening vastgestelde 
verantwoordelijkheden op duidelijke wijze 
worden toegekend, ook wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
doeleinden, voorwaarden en middelen voor 
de verwerking samen met andere voor de 
verwerking verantwoordelijken vaststelt, of 
wanneer een verwerking wordt uitgevoerd 
namens een voor de verwerking 
verantwoordelijke. In het geval van 
hoofdelijke aansprakelijkheid kan de 
verwerker die de door de betrokkene 
geleden schade vergoed heeft een 
terugbetalingsvordering indienen bij de 
voor de verwerking verantwoordelijke, 
indien hij gehandeld heeft conform de 
rechtsakte die hem jegens die laatste 
bindt.

Or. fr

Motivering

Een verwerker is gedefinieerd als de partij die ten behoeve van de voor de verwerking
verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Dientengevolge dient - mits de verwerker de 
instructies die hij gekregen heeft nauwkeurig heeft opgevolgd - de voor de verwerking 
verantwoordelijke, en niet de verwerker, aansprakelijk te worden gesteld voor een inbreuk in 
verband met persoonsgegevens, zonder dat daarmee het recht op schadevergoeding van 
betrokkene in het gedrang komt.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker elke
verwerking te documenteren. Elke voor de 
verwerking verantwoordelijke en elke 
verwerker dient ertoe te worden verplicht 
medewerking te verlenen aan de 

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
documenten te bewaren van elke
verwerking met alle verwerkingssystemen 
en procedures die onder hun 
verantwoordelijkheid vallen. Elke voor de 
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toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken 
met het oog op het gebruik daarvan voor 
het toezicht op verwerkingsactiviteiten.

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.

Or. fr

Motivering

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué par le CEPD dans 
son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à conserver la 
documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de l'objectif de la 
proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative générée par les règles 
de protection des données.

Amendement 12

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 

(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 er
een inbreuk heeft plaatsgevonden die grote 
negatieve gevolgen heeft voor betrokkene, 
dient hij de toezichthoudende autoriteit 
daarvan dan ook onverwijld op de hoogte 
te stellen. Wanneer de inbreuk grote
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 grote
negatieve gevolgen te hebben voor de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 



PE494.710v01-00 14/52 PA\911497NL.doc

NL

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.

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. fr

Motivering

In geval van een inbreuk dient de voor de verwerking verantwoordelijke zich allereerst te 
concentreren op het in werking stellen van alle passende maatregelen die nodig zijn om 
herhaling van de inbreuk te voorkomen. De verplichting om de toezichthoudende autoriteit 
binnen 24 uur op de hoogte te stellen, op straffe van sancties indien niet aan deze verplichting 
wordt voldaan, kan mogelijk contraproductief werken. Verder dient, zoals ook gesteld door de 
Groep artikel 29 in zijn advies van 23 maart 2012, de verplichting om de toezichthoudende 
autoriteit op de hoogte te stellen niet van toepassing te zijn op kleinere inbreuken, om 
overbelasting van de toezichthoudende autoriteiten te voorkomen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(82) De Commissie kan tevens besluiten (82) De Commissie kan tevens besluiten 
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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.

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 toegestaan 
op voorwaarde dat er gerichte waarborgen 
worden geboden of op grond van de 
uitzonderingen die in deze verordening 
beschreven worden.

Or. fr

Motivering

De rapporteur volgt hierin de aanbeveling van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in zijn advies van 7 maart 2012 (punt 220).

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 85 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

De Groep artikel 29 heeft een systeem voor wederzijdse erkenning van bindende bedrijfsregels 
ingevoerd (WG 107 van 14 april 2005). Dit systeem van wederzijdse erkenning moet in deze 
verordening worden opgenomen. Het criterium voor de aanwijzing van de bevoegde autoriteit 
moet de plaats van de belangrijkste vestiging zijn, zoals bepaald in artikel 51, lid 2, van de 
verordening.
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 115

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(115) Wanneer de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit in een andere 
lidstaat is gevestigd en niet optreedt of 
onvoldoende maatregelen heeft getroffen 
naar aanleiding van een klacht, kan de 
betrokkene de toezichthoudende autoriteit 
van de lidstaat waar hij gewoonlijk 
verblijft, verzoeken om tegen die bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen bij de bevoegde gerechtelijke 
instantie in de andere lidstaat. De 
beslissing of het passend is om gevolg te 
geven aan het verzoek, is aan de 
aangezochte toezichthoudende autoriteit 
en kan worden onderworpen aan 
rechterlijke toetsing.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Deze mogelijkheid biedt geen meerwaarde voor de burgers en kan een belemmering vormen 
voor het goede verloop van de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in het 
kader van de conformiteitstoetsing.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 118

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(118) De schade die betrokkenen ten 
gevolge van een onrechtmatige verwerking 
kunnen lijden, moet worden vergoed door 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker, die van zijn 
aansprakelijkheid kan worden vrijgesteld 
indien hij bewijst dat het schade 
veroorzakende feit hem niet kan worden 
toegerekend, met name wanneer hij 
aantoont dat er sprake is van een fout van 
de betrokkene of van overmacht. In het 
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geval van hoofdelijke aansprakelijkheid 
kan de verwerker die de door de 
betrokkene geleden schade vergoed heeft 
een terugbetalingsvordering indienen bij 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
indien hij gehandeld heeft conform de 
rechtsakte die hem jegens die laatste 
bindt.

Or. fr

Motivering

In het voorstel voor een verordening wordt een algemeen beginsel van verantwoordelijkheid en 
aansprakelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke ingevoerd (artikel 5 septies en 
artikel 22), dat onderbouwd en geëxpliciteerd moet worden. Een verwerker is gedefinieerd als de 
partij die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. 
Voorts wordt in artikel 26, lid 4, bepaald dat de verwerker, indien hij zich niet aan de gekregen 
instructies houdt, als een voor de verwerking verantwoordelijke wordt beschouwd.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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; verwerkers; criteria en 
vereisten voor de documentatie; 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; 
verwerking voor gezondheidsdoeleinden; 
verwerking in het kader van de 
arbeidsverhouding en verwerking voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden toereikende raadplegingen 
verricht, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet er 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
gedelegeerde handelingen voor zorgen dat 
de desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.
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Or. fr

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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; 
modelformulieren voor het verstrekken van 
informatie aan de betrokkene, 
modelformulieren en –procedures inzake 
het recht van toegang; modelformulieren 
inzake de verantwoordelijkheid van de 
voor de verwerking verantwoordelijke voor 
de documentatie; specifieke vereisten voor 
de beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling; 
formulieren en procedures voor 
voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging; technische 
normen en mechanismen voor 
certificering; het door een derde land, een 
gebied of een verwerkingssector binnen dat 
derde land of een internationale organisatie 
geboden passende beschermingsniveau; 
niet bij EU-wetgeving toegestane 
verstrekkingen; wederzijdse bijstand; 
gezamenlijk optreden; besluiten in het 
kader van de conformiteitstoetsing. Die 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
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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 controleren. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen.

wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren. In deze context 
dient de Commissie specifieke maatregelen 
voor micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging te nemen.

Or. fr

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 131

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De onderzoeksprocedure dient te worden 
toegepast voor de vaststelling van 
specifieke modelformulieren inzake de 
toestemming van kinderen; 
standaardprocedures en modelformulieren 
voor de uitoefening van de rechten van 
betrokkenen; modelformulieren voor het 
verstrekken van informatie aan de 
betrokkene, modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; het recht van 
gegevensoverdraagbaarheid;
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor privacy 
by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling; 
formulieren en procedures voor 
voorafgaande toestemming en 

(131) De onderzoeksprocedure dient te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
specifieke modelformulieren inzake de 
toestemming 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 de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteit en de mededeling van een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
aan de betrokkene; normen en procedures 
voor een privacyeffectbeoordeling; 
formulieren en procedures voor 
voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging; technische 
normen en mechanismen voor 
certificering; niet bij EU-wetgeving 
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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, aangezien dit 
handelingen van algemene strekking zijn.

toegestane verstrekkingen; wederzijdse 
bijstand; gezamenlijk optreden; besluiten 
in het kader van de conformiteitstoetsing, 
aangezien dit handelingen van algemene 
strekking zijn.

Or. fr

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 21

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) door een natuurlijke persoon zonder 
commercieel belang bij de uitoefening van 
zijn uitsluitend persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten en mits de 
persoonsgegevens niet toegankelijk 
worden gemaakt voor een onbepaald 
aantal personen;

Or. fr

Motivering

Het toepassingsgebied van deze uitzondering dient te worden verduidelijkt, met name vanwege 
de steeds grotere rol van de sociale media, die de doorgifte van informatie aan honderden 
personen tegelijkertijd mogelijk maken. Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld (in de 
zaken C-101/01 en C-73/07) dat het verstrekken van gegevens aan "een onbepaald aantal 
personen" als criterium geldt voor de toepassing van deze uitzondering. De Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming is dezelfde mening toegedaan.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2 bis

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "Gegevens die voldoende anoniem 
gemaakt zijn":  gegevens waarvan de 
informatie met betrekking tot persoonlijke 
of materiële kenmerken niet meer, of 
uitsluitend ten koste van 
buitenproportionele tijdsinvesteringen en 
dito inzet van financiële en personele 
middelen, naar een geïdentificeerde of 
identificeerbare betrokkene te herleiden 
zijn;

Or. fr
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Motivering

In overweging 23 van het voorstel voor een verordening wordt toegelicht dat de
beschermingsbeginselen niet van toepassing dienen te zijn op gegevens die voldoende anoniem 
zijn gemaakt. De rapporteur stelt voor om een definitie van deze term op te nemen om de 
rechtszekerheid te vergroten. Het betreft de definitie uit artikel 3, punt 6 van de Duitse federale 
wet op de bescherming van persoonsgegevens van 23 mei 2001.

Amendement 23

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 de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar over het 
beleid inzake de bescherming van
persoonsgegevens beslist wordt, rekening 
houdende met de overheersende invloed 
die de betreffende vestiging heeft op de 
andere vestigingen, met name in het geval 
van een bedrijfsconcern, ten aanzien van 
de toepassing van de regelgeving op het 
gebied van de bescherming van 
persoonsgegevens of van de relevante 
regelgeving op het gebied van 
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 
gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke in de 
Unie plaatsvindt. Met betrekking tot de 
verwerker is de "belangrijkste vestiging" 
de plaats waar zich zijn centrale 
administratie in de Unie bevindt;

Or. fr

Motivering

Zowel de nationale toezichthoudende autoriteiten als de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming eisen een steeds preciezere definitie van de belangrijkste vestiging, met 



PE494.710v01-00 24/52 PA\911497NL.doc

NL

name in het geval van bedrijfsconcerns die in meer dan één lidstaat actief zijn. Deze 
omschrijving is van essentieel belang voor het bepalen van de bevoegde autoriteit. 

Amendement 24

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 of van derden aan wie 
de gegevens worden doorgegeven, 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. fr

Motivering

De rapporteur stelt voor om de formulering uit Richtlijn 95/46/EG te handhaven. Er zij op 
gewezen dat de verordening niet alleen van toepassing is op digitale omgevingen maar ook op 
activiteiten die niet online plaatsvinden. Bepaalde sectoren, zoals uitgeverijen van kranten, 
hebben voor de financiering van hun activiteiten externe bronnen nodig om potentiële nieuwe 
abonnees te kunnen benaderen.

Amendement 25

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 

Schrappen
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persoonsgegevens met betrekking tot 
kinderen.

Or. fr

Motivering

Het voorstel voor een verordening bevat een groot aantal gedelegeerde handelingen, wat niet te 
rechtvaardigen valt. Er bestaat namelijk jurisprudentie op dit gebied, en de kwestie van 
toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot kinderen valt onder 
artikel 8.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Indien een persoon juridisch niet 
handelingsbekwaam is, is de wet van de 
lidstaat waar deze persoon woont van 
toepassing om vast te stellen onder welke 
voorwaarden de betreffende persoon zijn 
toestemming heeft gegeven of machtiging 
tot toestemming heeft verleend. 

Or. fr

Amendement 27

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 

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van goederen of diensten 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 
wettelijk vertegenwoordiger 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 
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verkrijgen. verifieerbare toestemming te verkrijgen.

Or. fr

Motivering

Om de bescherming van persoonsgegevens van kinderen verder te verbeteren, dient het 
toepassingsgebied van artikel 8 te worden uitgebreid, zodat dit niet uitsluitend van toepassing is 
op diensten van de informatiemaatschappij.

Amendement 28

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 duidelijke en 
eenvoudige taal wordt gebruikt, met name 
in geval van informatie die specifiek voor 
kinderen is bedoeld.

Or. fr

Motivering

De informatie en communicatie over de verwerking van persoonsgegevens moeten duidelijk en 
eenvoudig zijn. De zinsnede "aan de betrokkene aangepaste" kan rechtsonzekerheid creëren. Het 
lijkt evenredig om uitsluitend een specifieke bepaling met betrekking tot kinderen op te nemen, 
die een bijzondere categorie vormen.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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buitensporige verzoeken en voor de in lid 
4 bedoelde vergoedingen.

Or. fr

Motivering

Er is geen reden om deze bepaling nader in te vullen door een gedelegeerde handeling. De 
toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten zijn beter toegerust om eventuele problemen op te 
lossen.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten zijn beter toegerust om eventuele problemen 
op te lossen.

Amendement 31

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 criteria op grond waarvan voor elk 
doeleinde de periode wordt bepaald 
gedurende welke de persoonsgegevens 
worden opgeslagen;

Or. fr
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Motivering

Het is niet altijd mogelijk de exacte bewaringstermijn van persoonsgegevens te bepalen, met 
name als het gaat om bewaring voor verschillende doeleinden. 

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g) in voorkomend geval het voornemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie en het door 
dat derde land of die internationale 
organisatie geboden beschermingsniveau 
onder verwijzing naar een besluit van de 
Commissie waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard;

g) in voorkomend geval het voornemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie, en het al 
dan niet bestaan van een besluit van de 
Commissie waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard;

Or. fr

Motivering

De informatie over het al dan niet bestaan van een besluit van de Commissie zorgt ervoor dat de 
betrokkene voldoende informatie krijgt en verduidelijkt de verplichtingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

h) alle verdere informatie die, met 
inachtneming van de bijzondere 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld, nodig wordt geacht 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke om tegenover de 
betrokkene een eerlijke verwerking te 
waarborgen.

Or. fr
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Motivering

De strekking van deze bepaling moet verduidelijkt worden, en er moet nader toegelicht worden 
dat de voor de verwerking verantwoordelijken meer transparantie kunnen waarborgen.

Amendement 34

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 neemt alle 
redelijke maatregelen om de identiteit te 
controleren van een betrokkene die om 
toegang tot de gegevens verzoekt.

Or. fr

Motivering

Met name indien het verzoek in elektronische vorm wordt ingediend, dient ervoor gezorgd te 
worden dat het recht op toegang niet tot misbruik leidt. De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient derhalve de identiteit te controleren van een betrokkene die om toegang 
tot de gegevens verzoekt en te kunnen aantonen dat hij daartoe al het mogelijke heeft gedaan. 

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De voor de verwerking 
verantwoordelijke, zoals bedoeld in lid 1, 
informeert de betrokkene over de stappen 
die naar aanleiding van zijn verzoek door 
de derden waarvan sprake in lid 2 
genomen worden.

Or. fr
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Motivering

De rechten van de betrokkenen moeten versterkt worden. In artikel 17, lid 2 wordt de voor de 
verwerking verantwoordelijke verplicht om maatregelen te nemen. Deze verplichting dient 
minimaal te bestaan uit een informatieplicht over de stappen die door derden die de betreffende 
persoonsgegevens verwerken, genomen worden.

Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Recht van gegevensoverdraagbaarheid Schrappen
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.
2. Wanneer de betrokkene 
persoonsgegevens heeft verstrekt en de 
verwerking daarvan plaatsvindt op basis 
van toestemming of een overeenkomst, 
heeft de betrokkene het recht om deze 
persoonsgegevens en alle andere 
informatie die hij heeft verstrekt en die 
door middel van een geautomatiseerd 
verwerkingssysteem wordt bewaard, in 
een algemeen gebruikt elektronisch 
formaat over te dragen naar een ander 
geautomatiseerd verwerkingssysteem, 
zonder daarbij door de voor de verwerking 
verantwoordelijke bij wie de 
persoonsgegevens zijn weggehaald, te 
worden belemmerd.
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. De 
betrokken uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.
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Or. fr

Motivering

Betrokkenen hebben recht van toegang, zoals vastgelegd in artikel 15 van het voorstel voor een 
verordening. Het toegangsrecht geeft iedere betrokkene het recht op informatie over de 
persoonsgegevens die verwerkt worden. In artikel 18 wordt bepaald dat betrokkenen het recht 
hebben om ook een kopie van hun gegevens te ontvangen, maar dit artikel biedt geen enkele 
meerwaarde op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en creëert verwarring 
over de exacte reikwijdte van het recht op toegang, dat een grondrecht is.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde wettelijke 
maatregelen bevatten met name specifieke 
bepalingen met betrekking tot ten minste 
de doelstellingen die met de verwerking 
moeten worden nagestreefd en de 
vaststelling van de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

2. De in lid 1 bedoelde wettelijke 
maatregelen bevatten met name specifieke 
bepalingen met betrekking tot ten minste 
de doelstellingen die met de verwerking 
moeten worden nagestreefd, de doeleinden 
die met de verwerking moeten worden 
beoogd en de vaststelling van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Or. fr

Motivering

Voor een betere bescherming is het van belang dat in de wetgeving ook de doelstellingen worden 
genoemd die met de verwerking van de persoonsgegevens worden nagestreefd.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verantwoordelijkheden van de voor de 
verwerking verantwoordelijke

Algemeen verantwoordingsbeginsel van 
de voor verwerking verantwoordelijke

Or. fr

Motivering

Het algemene verantwoordingsbeginsel dat impliciet wordt ingevoerd in hoofdstuk IV van het 
voorstel voor een verordening dient expliciet te worden gemaakt om betere bescherming te 
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kunnen waarborgen. 

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt mechanismen in 
om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens
in beginsel uitsluitend voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden verzameld 
worden en dat alleen de persoonsgegevens 
verwerkt worden die voor elk specifiek 
doeleinde van de verwerking nodig zijn en 
met name dat 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.

Or. fr

Motivering

Het "in beginsel" beschermen van gegevens is een nieuw uitgangspunt, dat met dit voorstel voor 
een verordening wordt ingevoerd. De strekking daarvan is niet duidelijk. Daarom moet dit 
uitgangspunt beter worden afgestemd op de algemene beginselen inzake de verwerking van 
persoonsgegevens, zoals beschreven in artikel 5 van het voorstel voor een verordening, om 
rechtsonzekerheid te voorkomen en een betere bescherming te waarborgen.

Amendement 40

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 

Schrappen
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bedoelde passende maatregelen en 
mechanismen, met name de vereisten voor 
gegevensbescherming by design die voor 
alle sectoren, producten en diensten van 
toepassing zijn.

Or. fr

Motivering

Dit voorstel voor een verordening is op alle sectoren van toepassing, zowel online als offline. 
Het is niet aan de Commissie om gedelegeerde handelingen vast te stellen inzake 
gegevensbescherming by design en by default, omdat dat een belemmering kan vormen voor 
technologische innovatie. De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten en het Europees 
Comité voor gegevensbescherming zijn beter toegerust om eventuele problemen op te lossen.

Amendement 41

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. fr

Motivering

Dit voorstel voor een verordening is op alle sectoren van toepassing, zowel online als offline. 
Het is niet aan de Commissie om technische normen vast te stellen, omdat dat een belemmering 
kan vormen voor technologische innovatie. De toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten en 
het Europees Comité voor gegevensbescherming zijn beter toegerust om eventuele problemen op 
te lossen.

Amendement 42

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 

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

van de voor de verwerking 
verantwoordelijke bewaren de documenten 
inzake alle verwerkingen die, ongeacht 
met welk verwerkingssysteem of met welke 
procedure, onder hun 
verantwoordelijkheid hebben 
plaatsgevonden.

Or. fr

Motivering

Il convient de rapprocher la formulation de cette disposition à celle contenue dans la 
proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de 
détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de 
sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données. Comme indiqué par le CEPD dans 
son avis du 7 mars 2012, la proposition de la Commission qui consiste à conserver la 
documentation liée à tout traitement, ne contribue pas à la réalisation de l'objectif de la 
proposition de règlement qui est la réduction de la charge administrative générée par les règles 
de protection des données.

Amendement 43

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 documenten bevatten de volgende 
gegevens:

Or. fr

Motivering

Met het oog op de rechtszekerheid dient de opsomming van de informatie die in de documenten 
moet zijn opgenomen, uitputtend te zijn.

Amendement 44

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een beschrijving van de categorieën 
betrokkenen en van de categorieën hen 
betreffende persoonsgegevens;

Schrappen
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Or. fr

Motivering

Het doel van deze verordening is tweeledig: het waarborgen van een hoog niveau van 
bescherming van persoonsgegevens en het verminderen van de administratieve lasten die de 
regelgeving op het gebied van gegevensbescherming met zich brengt. De verplichting die 
ingevolge artikel 28, lid 2, onder h), op de voor de verwerking verantwoordelijke en op de 
verwerker rust, volstaat om dit tweeledig doel te verwezenlijken.

Amendement 45

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de ontvangers of categorieën 
ontvangers van persoonsgegevens, met 
inbegrip van de voor de verwerking 
verantwoordelijken aan wie de 
persoonsgegevens zijn verstrekt met het 
oog op de door hen nagestreefde 
gerechtvaardigde belangen;

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het doel van deze verordening is tweeledig: het waarborgen van een hoog niveau van 
bescherming van persoonsgegevens en het verminderen van de administratieve lasten die de 
regelgeving op het gebied van gegevensbescherming met zich brengt. De verplichting die 
ingevolge artikel 28, lid 2, onder h), op de voor de verwerking verantwoordelijke en op de 
verwerker rust, volstaat om dit tweeledig doel te verwezenlijken.

Amendement 46

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;

Schrappen

Or. fr
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Motivering

Het doel van deze verordening is tweeledig: het waarborgen van een hoog niveau van 
bescherming van persoonsgegevens en het verminderen van de administratieve lasten die de 
regelgeving op het gebied van gegevensbescherming met zich brengt. De verplichting die 
ingevolge artikel 28, lid 2, onder h), op de voor de verwerking verantwoordelijke en op de 
verwerker rust, volstaat om dit tweeledig doel te verwezenlijken.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het voorstel voor een verordening bevat een groot aantal gedelegeerde handelingen, wat niet te 
rechtvaardigen valt. In dit concrete geval: indien de Commissie bevoegd zou zijn technische 
maatregelen te treffen op het gebied van de beveiliging van verwerking, zou dit een belemmering 
kunnen vormen voor technologische innovatie. Bovendien voorziet lid 4 van ditzelfde artikel in 
de mogelijkheid dat de Commissie uitvoeringshandelingen vaststelt om de in de leden 1 en 2 
vastgestelde voorschriften toe te snijden op verschillende situaties.
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Amendement 48

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 grote negatieve 
gevolgen heeft voor betrokkene meldt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk 
zonder onnodige vertraging nadat hij ervan 
kennis heeft gekregen.

Or. fr

Motivering

In geval van een inbreuk dient de voor de verwerking verantwoordelijke zich allereerst te 
concentreren op het in werking stellen van alle passende maatregelen die nodig zijn om 
herhaling van de inbreuk te voorkomen. De verplichting om de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit binnen 24 uur op de hoogte te stellen, op straffe van sancties indien aan deze 
verplichting niet wordt voldaan, kan mogelijk contraproductief werken. Verder dient, zoals ook 
gesteld door de Groep artikel 29 in zijn advies van 23 maart 2012, de verplichting om de 
toezichthoudende autoriteit op de hoogte te stellen niet van toepassing te zijn op kleinere 
inbreuken, om overbelasting van de toezichthoudende autoriteiten te voorkomen.

Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De opsomming in artikel 33, lid 2, van de verwerkingen waarvoor een effectbeoordeling moet 
worden uitgevoerd, is algemeen geformuleerd. Met het oog op het evenredigheidsbeginsel en om 
de rechtszekerheid te waarborgen, moet deze opsomming limitatief zijn. 
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. fr

Motivering

Het lijkt niet evenredig om de voor de verwerking verantwoordelijken een algemene verplichting 
op te leggen om vóór elke verwerking de betrokkenen te raadplegen, ongeacht om welke sector 
het gaat.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorafgaande toestemming en 
voorafgaande raadpleging

Voorafgaande raadpleging

Or. fr

Motivering

Artikel 34, lid 1 dient verplaatst te worden naar hoofdstuk V over de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of internationale organisaties. De titel van het artikel moet 
dienovereenkomstig gewijzigd worden.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. fr

Motivering

Zie artikel 34.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 bis
Voorafgaande toestemming

De voor de verwerking verantwoordelijke 
en, in voorkomend geval, de verwerker 
verkrijgen voorafgaand aan de 
verwerking van persoonsgegevens de 
toestemming van de toezichthoudende 
autoriteit om ervoor te zorgen dat de 
beoogde 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 
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als bedoeld in artikel 42, lid 5, voor de 
doorgifte van persoonsgegevens naar een 
derde land of een internationale 
organisatie.

Or. fr

Motivering

Zie artikel 34.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie kan bij besluit vaststellen 
dat een derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of een 
internationale organisatie een passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt. 

Or. fr

Motivering

De besluiten van de Commissie dienen niet uitsluitend volgens de onderzoeksprocedure te 
worden genomen. Bovendien dient in dit verband het Europees Comité voor 
gegevensbescherming te worden geraadpleegd.

Amendement 55

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 

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, of indien zij besloten heeft dat 
een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector in een derde land of 
een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau waarborgt,
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instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

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.

Or. fr

Motivering

De rapporteur volgt hierin de aanbeveling van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in zijn advies van 7 maart 2012 (punt 220).

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De goedkeuring van bindende 
bedrijfsregels valt onder de bevoegdheden 
van de toezichthoudende autoriteit van de 
plaats van de belangrijkste vestiging van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker.

Or. fr

Motivering

Groep artikel 29 heeft een systeem voor wederzijdse erkenning van bindende bedrijfsregels 
ingevoerd (WG 107 van 14 april 2005, en voor verwerkers WG 195 van 6 juni 2012). Dit 
systeem van wederzijdse erkenning moet in deze verordening worden opgenomen. Het criterium 
voor de aanwijzing van de bevoegde toezichthoudende autoriteit moet de plaats van de 
belangrijkste vestiging zijn, zoals bepaald in artikel 51, lid 2, van de verordening.

Amendement 57

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien een betrokkene of een 
orgaan, organisatie of vereniging, zoals 
bedoeld in artikel 73, lid 2, een klacht 
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indient, is de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit die van de lidstaat waar de 
klacht wordt ingediend. Deze 
toezichthoudende autoriteit is bevoegd om 
de klacht in behandeling te nemen. Zij is 
ook bevoegd tot het controleren van de 
gegevensverwerking door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker, onverminderd de bepalingen in 
lid 2. 

Or. fr

Motivering

Artikel 51 is een van de belangrijkste bepalingen van deze verordening, omdat hierin het 
beginsel van hoofdautoriteit wordt geïntroduceerd. Het is echter van belang om voor de burger 
te verduidelijken welke de bevoegdheden zijn van de toezichthoudende autoriteit waarbij zij een 
klacht indienen.

Amendement 58

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. In het kader van de activiteiten van een 
vestiging van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker die in 
meer dan één lidstaat is 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. Deze toezichthoudende autoriteit 
is verplicht samen te werken met de 
andere toezichthoudende autoriteiten en 
met de Commissie, overeenkomstig de 
bepalingen van hoofdstuk VII van deze 
verordening.

Or. fr

Motivering

Het is nodig duidelijk te maken dat indien de voor de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker in meer dan één lidstaat gevestigd is, de hoofdautoriteit geen exclusieve bevoegdheid 
heeft en moet samenwerken met de andere betrokken toezichthoudende autoriteiten en de 
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Commissie.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

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. 

Or. fr

Motivering

Dit extra uitstel lijkt niet redelijk.

Amendement 60

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. fr

Motivering

Door deze bevoegdheid van de Commissie komt de onafhankelijkheid van de toezichthoudende 
autoriteiten in het gedrang. 
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Amendement 61

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. fr

Motivering

Deze optie biedt geen meerwaarde voor de burgers en kan een belemmering vormen voor het 
goede verloop van de samenwerking tussen de toezichthoudende autoriteiten in het kader van de 
conformiteitstoetsing.

Amendement 62

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, de specifieke categorieën 
persoonsgegevens, 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.
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Or. fr

Motivering

Het al dan niet "gevoelige karakter" van de gegevens in kwestie dient ook van invloed te zijn op 
de opgelegde geldboete.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Er kan een schriftelijke waarschuwing 
worden gegeven zonder dat er een sanctie 
wordt opgelegd. De toezichthoudende 
autoriteit kan een geldboete opleggen die, 
bij herhaalde en opzettelijke inbreuk, kan 
oplopen tot 1 000 000 euro of, bij een 
onderneming, tot 2% van haar jaarlijkse 
wereldwijde omzet.

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

Or. fr

Motivering

De maximale geldboete die door een toezichthoudende autoriteit kan worden opgelegd en die 
kan oplopen tot 1 000 000 euro of, bij een onderneming, tot 2% van haar jaarlijkse wereldwijde 
omzet, dient gehandhaafd te worden. De onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteiten, 
zoals vastgelegd in artikel 8, lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 
moet echter gewaarborgd worden. Verder kan de conformiteitstoetsing, en met name artikel 58, 
leden 3 en 4, bijdragen aan een geharmoniseerd beleid op het gebied van administratieve 
sancties binnen de Europese Unie. 
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Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Schrappen

a) niet voorziet in mechanismen voor de 
uitoefening van de rechten van 
betrokkenen of niet onmiddellijk of in de 
vereiste vorm betrokkenen antwoordt 
overeenkomstig artikel 12, leden 1 en 2; 
b) in strijd met artikel 12, lid 4, een 
vergoeding aanrekent voor informatie of 
voor het beantwoorden van verzoeken van 
betrokkenen.

Or. fr

Motivering

Zie artikel 79, lid 3.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500 000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1% van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Schrappen

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;
b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
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overeenkomstig artikel 16 of een 
ontvanger relevante informatie niet 
meedeelt overeenkomstig artikel 13;
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;
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;
e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;
f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;
g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

Or. fr

Motivering

Zie artikel 79, lid 3.
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor
de verwerking of de voorwaarden voor 
toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;
b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;
c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig 
artikel 19; 
d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;
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;
f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25; 
g) persoonsgegevens verwerkt, of 
opdracht tot de verwerking van 
persoonsgegevens geeft, in strijd met de 
verplichtingen inzake verwerking namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;
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 
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of die inbreuk niet tijdig of niet volledig 
meldt overeenkomstig de artikelen 31 
en 32;
i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;
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;
k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;
l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie 
verricht, of opdracht daartoe geeft, die 
niet is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;
m) een bevel of een tijdelijk of definitief 
verwerkingsverbod of een opschorting van 
gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;
n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
verstrekken van relevante informatie aan, 
of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, 
lid 6, en artikel 53, lid 2;
o) de voorschriften inzake het bewaren 
van het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.

Or. fr

Motivering

Zie artikel 79, lid 3.
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Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de 
bedragen van de in de leden 4, 5 en 6 
bedoelde geldboeten te actualiseren, 
rekening houdend met de in lid 2 bedoelde 
criteria.

Schrappen

Or. fr

Motivering

Zie artikel 79, lid 3.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Het 
besluit tot intrekking maakt een einde aan 
de delegatie van de bevoegdheden die in 
het besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, 
artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, 
lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, 
lid 5, artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, 
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, 
lid 11, artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, 
artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 81, 
lid 3, artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te 
allen tijde door het Europees Parlement of 
door de Raad worden ingetrokken. Het 
besluit tot intrekking maakt een einde aan 
de delegatie van de bevoegdheden die in 
het besluit worden vermeld. Het besluit 
wordt van kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. fr

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5,
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3,
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, artikel 31, 
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6,

5. Een overeenkomstig artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 14, lid 7, artikel 15, 
lid 3, artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, 
lid 5, artikel 28, lid 5, artikel 31, lid 5, 
artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, 
lid 8, artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
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artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
of indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

handeling treedt alleen in werking indien 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
of indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. fr

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Bij het vaststellen van gedelegeerde 
handelingen zoals bedoeld in dit artikel 
streeft de Commissie naar technologische 
neutraliteit.

Or. fr


