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Amendement 351
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD

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

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

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

Or. en

Amendement 352
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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convergentie van de economieën binnen de 
interne markt en het individuele welzijn.

Or. fr

Amendement 353
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en het vrije verkeer 
van die gegevens heeft tot doel de 
bescherming van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van natuurlijke 
personen in verband met 
verwerkingsactiviteiten te harmoniseren en 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie te garanderen.

(3) Richtlijn 95/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 
betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en het vrije verkeer 
van die gegevens heeft tot doel de 
bescherming van de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van natuurlijke 
personen in verband met 
verwerkingsactiviteiten te harmoniseren en 
de grensoverschrijdende uitwisseling van 
persoonsgegevens binnen de Unie te 
garanderen.

Or. en

Amendement 354
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De economische en sociale integratie 
die het gevolg is van de werking van de 
interne markt heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename van de 
grensoverschrijdende stromen van 
persoonsgegevens. De 
gegevensuitwisseling tussen economische 

(4) De economische en sociale integratie 
die het gevolg is van de werking van de 
interne markt heeft geleid tot een 
aanzienlijke toename van de 
grensoverschrijdende stromen van 
persoonsgegevens. De 
gegevensuitwisseling tussen economische 



AM\926396NL.doc 5/194 PE504.340v01-00

NL

en sociale actoren is in de publieke en de 
particuliere sector toegenomen. De 
nationale autoriteiten van de lidstaten 
moeten op grond van het EU-recht 
samenwerken en persoonsgegevens 
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen 
of om taken uit te voeren namens een 
autoriteit in een andere lidstaat.

en sociale actoren is in de publieke en de 
particuliere sector toegenomen. De 
nationale autoriteiten van de lidstaten 
moeten op grond van het EU-recht 
samenwerken en persoonsgegevens 
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen 
of om taken uit te voeren namens een 
autoriteit in een andere lidstaat. De 
lidstaten hebben de positieve verplichting 
om, overeenkomstig het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele 
vrijheden (EVRM), ervoor te zorgen dat 
dergelijke gegevensstromen naar behoren 
worden gereglementeerd en tevens zowel 
de publieke als de particuliere sector in 
overeenstemming te brengen met Verdrag 
nr. 108 van de Raad van Europa tot 
bescherming van personen met betrekking 
tot de geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens dat betrekking heeft op 
zowel publieke als particuliere activiteiten. 

Or. fr

Motivering

Aan de hand van dit amendement wordt verwezen naar Verdrag nr. 108 van de Raad van 
Europa. Eigenlijk betreft het een aanvulling op amendement nr. 1 van de heer Albrecht. 

Amendement 355
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

dan ooit tevoren gebruikmaken van 
persoonsgegevens. Mensen maken hun 
persoonsgegevens steeds vaker wereldwijd 
bekend. Technologie heeft zowel de 
economie als het maatschappelijk leven 
ingrijpend veranderd en vereist betere 
juridische waarborgen om het vrije 
verkeer van gegevens binnen de Unie en 
naar de Unie, en de doorgifte naar derde 
landen en internationale organisaties te 
vergemakkelijken en daarbij een hoge mate 
van bescherming van persoonsgegevens 
garanderen.

Or. en

Amendement 356
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) In verband met deze ontwikkelingen 
moet een krachtiger en coherenter kader 
voor gegevensbescherming in de EU tot 
stand worden gebracht en bovendien 
scherp worden toegezien op de handhaving 
daarvan, omdat zulks van belang is voor 
het vertrouwen dat nodig is om de digitale 
economie zich op de hele interne markt te 
laten ontwikkelen. Natuurlijke personen 
dienen controle over hun eigen 
persoonsgegevens te hebben en er dient 
meer praktische en rechtszekerheid te 
worden geboden aan personen, bedrijven 
en overheden.

(6) In verband met deze ontwikkelingen 
moet een krachtiger en coherenter kader 
voor gegevensbescherming in de EU tot 
stand worden gebracht en bovendien 
scherp worden toegezien op de handhaving 
daarvan, omdat zulks van belang is voor 
het vertrouwen dat nodig is om de digitale 
economie zich op de hele interne markt te 
laten ontwikkelen. Natuurlijke personen 
dienen controle over hun eigen 
persoonsgegevens te hebben en er dient 
meer praktische en rechtszekerheid te 
worden geboden aan personen, bedrijven 
en overheden. Tegelijkertijd mogen 
voorschriften inzake 
gegevensbescherming het 
concurrentievermogen, innovatie en 
nieuwe technologie niet ondermijnen.

Or. en
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Amendement 357
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 358
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(11) Teneinde personen in de gehele Unie 
een consistent niveau van bescherming te 
bieden en te voorkomen dat verschillen het 
vrije verkeer van gegevens op de interne 
markt hinderen, is een verordening nodig 
om bedrijven, met inbegrip van kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen, 
rechtszekerheid en transparantie te bieden, 
te voorzien in dezelfde wettelijk 
afdwingbare rechten voor personen in alle 
lidstaten en in verplichtingen en 
verantwoordelijkheden voor de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers, te zorgen voor consistent 
toezicht op de verwerking van 
persoonsgegevens en voor vergelijkbare 
sancties in alle lidstaten, alsook voor 
doeltreffende samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten van 
verschillende lidstaten. De mate van 
bescherming van persoonsgegevens en de 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker te 
nemen maatregelen moeten niet 
afhankelijk zijn van de omvang van de 
onderneming die de persoonsgegevens 
verwerkt, maar van het risico dat deze 
verwerking met zich meebrengt. De 
instellingen en organen van de Unie, de 
lidstaten en hun toezichthoudende 
autoriteiten worden echter aangemoedigd 
om bij de toepassing van deze verordening 
de specifieke behoeften van de kleine, 
middelgrote en micro-ondernemingen in 
aanmerking te nemen. De definitie van het 
begrip kleine, middelgrote en micro-
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ondernemingen dient te worden 
overgenomen uit Aanbeveling 
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei 
2003.

Or. en

Motivering

Dit amendement spreekt voor zich. Het stemt overeen met de risicogebaseerde benadering. Er 
moet rekening worden gehouden met de specifieke behoeften van kleine en middelgrote 
ondernemingen bij de toepassing van de verordening en niet in de verordening zelf.

Amendement 359
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bescherming die door deze 
verordening wordt geboden, dient 
betrekking te hebben op natuurlijke 
personen, ongeacht hun nationaliteit of 
verblijfplaats, in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens. 
Met betrekking tot de verwerking van 
gegevens over rechtspersonen en met name 
als rechtspersonen gevestigde
ondernemingen, zoals de naam en de 
rechtsvorm van de rechtspersoon en de 
contactgegevens van de rechtspersoon, 
dient geen beroep op deze verordening te 
kunnen worden gedaan. Dit dient ook te 
gelden wanneer de naam van de 
rechtspersoon de namen van een of meer 
natuurlijke personen bevat.

(12) De bescherming die door deze 
verordening wordt geboden, dient 
betrekking te hebben op natuurlijke 
personen, ongeacht hun nationaliteit of 
verblijfplaats, in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens. 
Met betrekking tot de verwerking van 
gegevens over rechtspersonen en 
ondernemingen, zoals de naam en de 
rechtsvorm van de rechtspersoon en de 
contactgegevens van de rechtspersoon, 
dient geen beroep op deze verordening te 
kunnen worden gedaan. Dit dient ook te 
gelden wanneer de naam van de 
rechtspersoon de namen van een of meer 
natuurlijke personen bevat.

Or. en

Amendement 360
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bescherming die door deze 
verordening wordt geboden, dient 
betrekking te hebben op natuurlijke 
personen, ongeacht hun nationaliteit of 
verblijfplaats, in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens. 
Met betrekking tot de verwerking van 
gegevens over rechtspersonen en met name 
als rechtspersonen gevestigde 
ondernemingen, zoals de naam en de 
rechtsvorm van de rechtspersoon en de 
contactgegevens van de rechtspersoon, 
dient geen beroep op deze verordening te 
kunnen worden gedaan. Dit dient ook te 
gelden wanneer de naam van de 
rechtspersoon de namen van een of meer 
natuurlijke personen bevat.

(12) De bescherming die door deze 
verordening wordt geboden, dient 
betrekking te hebben op natuurlijke 
personen, ongeacht hun nationaliteit of 
verblijfplaats, in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens, 
uitgezonderd diegenen die een 
economische activiteit uitoefenen aan de 
hand waarvan zij op de markt worden 
geïdentificeerd. Met betrekking tot de 
verwerking van gegevens over 
rechtspersonen en met name als 
rechtspersonen gevestigde ondernemingen, 
zoals de naam en de rechtsvorm van de 
rechtspersoon en de contactgegevens van 
de rechtspersoon, dient geen beroep op 
deze verordening te kunnen worden 
gedaan. Dit dient ook te gelden wanneer de 
naam van de rechtspersoon de namen van 
een of meer natuurlijke personen bevat.

Or. en

Amendement 361
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) De bescherming die door deze 
verordening wordt geboden, dient 
betrekking te hebben op natuurlijke 
personen, ongeacht hun nationaliteit of 
verblijfplaats, in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens. 
Met betrekking tot de verwerking van 
gegevens over rechtspersonen en met name
als rechtspersonen gevestigde
ondernemingen, zoals de naam en de 

(12) De bescherming die door deze 
verordening wordt geboden, dient 
betrekking te hebben op natuurlijke 
personen, ongeacht hun nationaliteit of 
verblijfplaats, in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens. 
Met betrekking tot de verwerking van 
gegevens over rechtspersonen en 
ondernemingen zoals bedoeld in artikel 4, 
lid 15, van onderhavige verordening, zoals 
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rechtsvorm van de rechtspersoon en de 
contactgegevens van de rechtspersoon, 
dient geen beroep op deze verordening te 
kunnen worden gedaan. Dit dient ook te 
gelden wanneer de naam van de 
rechtspersoon de namen van een of meer 
natuurlijke personen bevat.

de naam en de rechtsvorm van de 
rechtspersoon en de contactgegevens van 
de rechtspersoon, dient geen beroep op 
deze verordening te kunnen worden 
gedaan. Dit dient ook te gelden wanneer de 
naam van de onderneming de namen van 
een of meer natuurlijke personen bevat.

Or. it

Motivering

Om uiteenlopende interpretaties te voorkomen, wordt overweging 12 aangepast aan artikel 4, 
lid 15 van onderhavige verordening voor gevallen waarin verwezen wordt naar personen die 
een economische activiteit ontplooien, aangezien dit en niet de rechtsvorm op zich de grond 
voor uitsluiting zou moeten vormen.

Amendement 362
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze verordening is niet van 
toepassing op vraagstukken met betrekking 
tot de bescherming van grondrechten en 
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer 
van gegevens in verband met niet onder het 
EU-recht vallende activiteiten en betreft 
noch de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie, die onder Verordening (EG) nr. 
45/2001 vallen, noch de 
gegevensverwerking die de lidstaten 
verrichten bij activiteiten in verband met 
het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Unie.

(14) Deze verordening is niet van 
toepassing op vraagstukken met betrekking 
tot de bescherming van grondrechten en 
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer 
van gegevens in verband met niet onder het 
EU-recht vallende activiteiten, noch op de 
gegevensverwerking die de lidstaten 
verrichten bij activiteiten in verband met 
het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Unie.

Or. en

Amendement 363
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze verordening is niet van 
toepassing op vraagstukken met betrekking 
tot de bescherming van grondrechten en 
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer 
van gegevens in verband met niet onder het 
EU-recht vallende activiteiten en betreft 
noch de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie, die 
onder Verordening (EG) nr. 45/2001 
vallen, noch de gegevensverwerking die de 
lidstaten verrichten bij activiteiten in 
verband met het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie.

(14) Deze verordening is niet van 
toepassing op vraagstukken met betrekking 
tot de bescherming van grondrechten en 
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer 
van gegevens in verband met niet onder het 
EU-recht vallende activiteiten en betreft 
noch de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door de instellingen, 
organen en instanties van de Unie, die 
vallen onder Verordening (EG) nr. 45/2001 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2000 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door de 
communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, noch de gegevensverwerking die 
de lidstaten verrichten bij activiteiten in 
verband met het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie. Om te zorgen voor een 
samenhangend kader voor 
gegevensbescherming in de hele Unie 
dient Verordening (EG) nr. 45/2001 in 
overeenstemming te worden gebracht met 
deze verordening.

Or. en

Amendement 364
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Deze verordening is niet van (14) Deze verordening is niet van 
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toepassing op vraagstukken met betrekking
tot de bescherming van grondrechten en 
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer 
van gegevens in verband met niet onder het 
EU-recht vallende activiteiten en betreft 
noch de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie, die onder Verordening (EG) nr. 
45/2001 vallen, noch de 
gegevensverwerking die de lidstaten 
verrichten bij activiteiten in verband met 
het gemeenschappelijk buitenlands en 
veiligheidsbeleid van de Unie.

toepassing op vraagstukken met betrekking 
tot de bescherming van grondrechten en 
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer 
van gegevens in verband met niet onder het 
EU-recht vallende activiteiten en betreft
evenmin de gegevensverwerking die de 
lidstaten verrichten bij activiteiten in 
verband met het gemeenschappelijk 
buitenlands en veiligheidsbeleid van de 
Unie.

Or. en

Amendement 365
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) Onverminderd de beperkingen 
van het materiële toepassingsgebied van 
deze verordening dient deze verordening 
van toepassing te zijn op de verwerking 
van persoonsgegevens door autoriteiten 
van derde landen ten behoeve van de 
verzameling en bewaking van inlichtingen 
binnen het grondgebied van de EER door 
middel van extraterritoriale bevoegdheid.

Or. en

Amendement 366
Axel Voss, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 15
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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 
huishoudelijke activiteiten.

(15) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens van louter persoonlijke 
of huishoudelijke aard, zoals 
correspondentie en adressenbestanden of 
een particuliere verkoop, door een 
natuurlijke persoon, wanneer deze 
verwerking geen enkel verband houdt met 
een beroeps- of handelsactiviteit, ongeacht 
het aantal personen aan wie de gegevens 
beschikbaar worden gesteld.

Or. en

Amendement 367
Françoise Castex

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 
huishoudelijke activiteiten.

(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. Deze uitzondering dient 
niet van toepassing te zijn op persoonlijke 
of huishoudelijke activiteiten waarbij de 
natuurlijke persoon persoonsgegevens 
van andere natuurlijke personen 
toegankelijk maakt voor een onbepaald 
aantal personen. De uitzondering dient 
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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 
huishoudelijke activiteiten.

Or. en

Amendement 368
Anna Maria Corazza Bildt

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 
huishoudelijke activiteiten.

(15) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens van louter persoonlijke 
of huishoudelijke aard, zoals 
correspondentie, ongeacht het gebruikte 
medium, 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 aard van de 
verwerkte gegevens, het doel van de 
verwerking en het aantal personen aan 
wie de gegevens beschikbaar worden 
gesteld moeten in aanmerking worden 
genomen bij het bepalen of de verwerking 
onder deze uitzondering valt, waarbij 
tevens rekening wordt gehouden met de 
technologische ontwikkelingen en nieuwe 
media. 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 huishoudelijke 
activiteiten.

Or. en
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Amendement 369
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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 
huishoudelijke activiteiten.

(15) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens door voor de 
verwerking verantwoordelijken of 
verwerkers die een natuurlijke persoon 
zijn, wanneer de gegevens voor louter 
persoonlijke of familieaangelegenheden 
worden verwerkt, en door de betrokkene 
zelf aan hen zijn medegedeeld of die zij op 
een rechtmatige wijze hebben verkregen. 
De uitzondering dient niet te gelden 
wanneer de verwerking van de 
persoonsgegevens wordt verricht met een 
beroepsmatig of commercieel doeleinde. 
Bovendien moeten de aard van de 
verwerkte persoonsgegevens en de 
beschikbaarheid voor een onbepaald 
aantal personen in aanmerking worden 
genomen om vast te stellen of de 
verwerking onder de uitzondering valt. De 
uitzondering dient niet te gelden voor de 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
de verwerkers die de middelen verschaffen 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
voor dergelijke persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten.

Or. en

Amendement 370
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Deze verordening dient niet van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens door kleine 
ondernemingen die persoonsgegevens 
uitsluitend gebruiken voor hun eigen 
zakelijke activiteiten zoals offertes en 
facturen. Als er geen risico bestaat met 
betrekking tot de verwerkte 
persoonsgegevens en niemand anders dan 
de onderneming zelf de gegevens 
verwerkt, is er geen aanvullende 
bescherming nodig naast de beveiliging 
van de toegang tot de gegevens. Deze 
uitzondering dient niet van toepassing te 
zijn op de artikelen 15, 16 en 17.

Or. en

Amendement 371
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

of de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke 
sancties dient echter te worden geregeld bij 
het meer specifieke EU-rechtsinstrument 
(Richtlijn XX/YYYY).

Or. en

Amendement 372
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 373
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening biedt de 
mogelijkheid om bij de toepassing van de 
daarin vastgelegde voorschriften rekening 
te houden met het beginsel van het recht 
van toegang van het publiek tot officiële 
documenten.

(18) Deze verordening biedt de 
mogelijkheid om bij de toepassing van de 
daarin vastgelegde voorschriften rekening 
te houden met het beginsel van het recht 
van toegang van het publiek tot officiële 
documenten. Overheidsinstanties en 
overheidsorganen mogen 
persoonsgegevens in documenten die zij 
in hun bezit hebben overeenkomstig de 
EU- of nationale wetgeving inzake het 
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recht van toegang van het publiek tot 
documenten vrijgeven om de bescherming 
van persoonsgegevens in 
overeenstemming te brengen met het 
beginsel van het recht op toegang van het 
publiek tot officiële documenten.

Or. en

Amendement 374
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Deze verordening biedt de 
mogelijkheid om bij de toepassing van de 
daarin vastgelegde voorschriften rekening 
te houden met het beginsel van het recht 
van toegang van het publiek tot officiële
documenten.

(18) Deze verordening biedt de 
mogelijkheid om bij de toepassing van de 
daarin vastgelegde voorschriften rekening 
te houden met het beginsel van het recht 
van toegang van het publiek tot officiële 
documenten. Persoonsgegevens in 
documenten die in het bezit zijn van een 
overheidsinstantie of -orgaan kunnen 
door die instantie of dat orgaan openbaar 
worden gemaakt in overeenstemming met 
de wetgeving van de lidstaat waaraan de 
overheidsinstantie of het overheidsorgaan 
is onderworpen. In die wetgeving wordt 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens in overeenstemming 
gebracht met het beginsel van het recht op 
toegang van het publiek tot officiële 
documenten.

Or. en

Amendement 375
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van de activiteiten van een 
vestiging van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie dient overeenkomstig deze 
verordening te worden verricht, of de 
eigenlijke verwerking nu in de Unie 
plaatsvindt of niet. Vestiging veronderstelt 
het effectief en daadwerkelijk uitoefenen 
van activiteiten door een vaste vestiging. 
De rechtsvorm van een dergelijke 
vestiging, of het nu gaat om een bijkantoor 
of om een dochteronderneming met 
rechtspersoonlijkheid, is daarbij niet 
doorslaggevend.

(19) Verwerking van persoonsgegevens 
van in de Unie wonende betrokkenen in 
het kader van de activiteiten van een 
vestiging van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie dient overeenkomstig deze 
verordening te worden verricht, of de 
eigenlijke verwerking nu in de Unie 
plaatsvindt of niet. Vestiging veronderstelt 
het effectief en daadwerkelijk uitoefenen 
van activiteiten door een vaste vestiging. 
De rechtsvorm van een dergelijke 
vestiging, of het nu gaat om een bijkantoor 
of om een dochteronderneming met 
rechtspersoonlijkheid, is daarbij niet 
doorslaggevend.

Or. en

Motivering

Voor de verwerking van gegevens verantwoordelijken die in de EU zijn gevestigd en 
uitsluitend niet-Europese gegevens in derde landen verwerken, moeten van het 
toepassingsgebied van de verordening worden uitgesloten om hen in staat te stellen om op 
markten buiten de EU te concurreren met voor de verwerking van gegevens 
verantwoordelijken die niet onder het toepassingsgebied van deze verordening vallen.

Amendement 376
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Verwerking van persoonsgegevens in 
het kader van de activiteiten van een 
vestiging van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie dient overeenkomstig deze 
verordening te worden verricht, of de 
eigenlijke verwerking nu in de Unie 
plaatsvindt of niet. Vestiging veronderstelt 

(19) Verwerking van persoonsgegevens 
van in de Unie wonende betrokkenen in 
het kader van de activiteiten van een 
vestiging van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie dient overeenkomstig deze 
verordening te worden verricht, of de 
eigenlijke verwerking nu in de Unie 



AM\926396NL.doc 21/194 PE504.340v01-00

NL

het effectief en daadwerkelijk uitoefenen 
van activiteiten door een vaste vestiging. 
De rechtsvorm van een dergelijke 
vestiging, of het nu gaat om een bijkantoor 
of om een dochteronderneming met 
rechtspersoonlijkheid, is daarbij niet 
doorslaggevend.

plaatsvindt of niet. Vestiging veronderstelt 
het effectief en daadwerkelijk uitoefenen 
van activiteiten door een vaste vestiging. 
De rechtsvorm van een dergelijke 
vestiging, of het nu gaat om een bijkantoor 
of om een dochteronderneming met 
rechtspersoonlijkheid, is daarbij niet 
doorslaggevend.

Or. en

Amendement 377
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te waarborgen dat personen niet 
worden uitgesloten van de bescherming 
waarop zij krachtens deze verordening 
recht hebben, dient op de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 
gevestigde verwerker deze verordening van 
toepassing te zijn wanneer de verwerking 
verband houdt met het aanbieden van 
goederen of diensten aan dergelijke 
betrokkenen of met het observeren van hun 
gedrag.

(20) Om te waarborgen dat personen niet 
worden uitgesloten van de bescherming 
waarop zij krachtens deze verordening 
recht hebben, dient op de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 
gevestigde verwerker deze verordening van 
toepassing te zijn wanneer de verwerking 
verband houdt met het aanbieden van 
goederen of (gratis) diensten aan dergelijke 
betrokkenen of met het observeren van hun 
gedrag.

Or. en

Amendement 378
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Om te waarborgen dat personen niet 
worden uitgesloten van de bescherming 

(20) Om te waarborgen dat personen niet 
worden uitgesloten van de bescherming 
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waarop zij krachtens deze verordening 
recht hebben, dient op de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 
gevestigde verwerker deze verordening 
van toepassing te zijn wanneer de 
verwerking verband houdt met het 
aanbieden van goederen of diensten aan 
dergelijke betrokkenen of met het 
observeren van hun gedrag.

waarop zij krachtens deze verordening 
recht hebben, dient deze verordening van 
toepassing te zijn op de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 
gevestigde verwerker.

Or. en

Amendement 379
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 380
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 21
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) Er moet worden vastgesteld of bij een 
verwerking sprake is van het volgen van 
natuurlijke personen op het internet met 
gegevensverwerkingstechnieken waarbij 
een "profiel" op een natuurlijke persoon 
wordt toegepast, in het bijzonder om 
besluiten over hem te nemen of om zijn 
persoonlijke voorkeuren, gedragingen en 
attitudes te analyseren of te voorspellen.

Or. en

Amendement 381
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Om uit te maken of een 
verwerking verband houdt met "het 
aanbieden van goederen of diensten", 
dient te worden vastgesteld of het aanbod 
duidelijk aan bepaalde partijen is gericht 
en niet louter toegankelijk is gemaakt 
voor betrokkenen in de Unie. De 
leveringsmogelijkheden in de EU, de 
gebruikte taal en de gebruikte 
domeinnaam kunnen daarbij in 
aanmerking worden genomen. Deze 
bepaling dient van toepassing te zijn 
ongeacht of een betaling van de 
betrokkene vereist is.

Or. en
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Amendement 382
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22 bis) De wetgeving van een lidstaat 
omvat collectieve arbeidsovereenkomsten. 
Een collectieve arbeidsovereenkomst is 
een overeenkomst tussen een of meer 
vertegenwoordigers van 
werknemersorganisaties en een of meer 
vertegenwoordigers van 
werkgeversorganisatiesof een of meer 
werkgevers. Een dergelijke overeenkomst 
bepaalt de collectieve en individuele 
relaties (bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden 
en salaris) tussen werkgevers en 
werknemers van alle ondernemingen of 
van de ondernemingen in een specifieke 
sector of branche. Bovendien worden de 
rechten en plichten van de 
overeenkomstsluitende partijen erin 
vastgelegd. Een collectieve 
arbeidsovereenkomst voegt elementen aan 
het arbeidsrecht toe die niet in het 
arbeidswetboek zijn opgenomen of past de 
algemene bepalingen van dit 
arbeidswetboek aan aan de specifieke 
situatie van de betreffende sector of 
branche. De collectieve overeenkomst is 
derhalve van toepassing op alle 
werknemers en alle werknemers in de 
betreffende sector of branche.

Or. en

Amendement 383
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 23
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 384
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verwijderd en dat de koppeling naar deze 
persoonlijke identificatiemiddelen nog in 
stand wordt gehouden zodat iemand die 
toegang heeft tot de codes van de 
koppelingen de gegevens aan een 
betrokkene kan toewijzen. De 
beschermingsbeginselen dienen niet van 
toepassing te zijn op gegevens die zodanig 
anoniem zijn gemaakt dat de persoon op 
wie die gegevens betrekking hebben, niet 
meer identificeerbaar is.

Or. en

Motivering

Bevordering van de verwerking van gepseudonimiseerde gegevens in lijn met de nieuwe 
definitie in artikel 4.

Amendement 385
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) De beginselen van 
gegevensbescherming moeten voor elk 
gegeven betreffende een geïdentificeerde 
of identificeerbare persoon gelden. Om te 
bepalen of een persoon identificeerbaar is, 
dienen alle middelen in aanmerking te 
worden genomen waarvan redelijkerwijs te 
verwachten valt dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke, of door 
ieder ander worden gebruikt om de persoon 
te identificeren. Er mag in geval van 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet 
"redelijkerwijs worden verwacht" dat de 
persoon wordt geïdentificeerd indien de 
gebruikte gegevens gescheiden worden 
gehouden van de informatie die 
identificatie van de betrokkene mogelijk 
maakt. De beschermingsbeginselen dienen 
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niet van toepassing te zijn op gegevens die 
zodanig anoniem zijn gemaakt dat de 
persoon op wie die gegevens betrekking 
hebben, niet meer identificeerbaar is.

Or. en

Amendement 386
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 387
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De beschermingsbeginselen moeten 
voor elk gegeven betreffende een 

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

geïdentificeerde of identificeerbare persoon 
gelden. Om te bepalen of een persoon 
identificeerbaar is, dienen alle middelen in 
aanmerking te worden genomen waarvan 
redelijkerwijs te verwachten valt dat zij 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke, of door ieder ander 
worden gebruikt om de persoon te 
identificeren of uit te kiezen. Deze 
verordening dient niet van toepassing te 
zijn op anonieme gegevens, dat wil zeggen 
gegevens die niet, direct of indirect, op 
zich of in combinatie met gerelateerde 
gegevens, in verband kunnen worden 
gebracht met een natuurlijke persoon, of 
indien het vaststellen van een dergelijk 
verband onevenredig veel tijd, kosten en 
inspanningen vergt, rekening houdend 
met de stand van de technologie op het 
moment van verwerking en de 
mogelijkheden voor ontwikkeling tijdens 
de periode waarvoor de gegevens worden 
verwerkt.

Or. en

Motivering

Dit amendement vervangt amendement 14 van de rapporteur, en voegt de verduidelijking van 
"uitkiezen" toe in lijn met amendement 84 op artikel 4, lid 1.

Amendement 388
Michèle Striffler

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De beschermingsbeginselen moeten 
voor elk gegeven betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare persoon 
gelden. Om te bepalen of een persoon 
identificeerbaar is, dienen alle middelen in 
aanmerking te worden genomen waarvan 
redelijkerwijs te verwachten valt dat zij 

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

redelijkerwijs te verwachten valt dat zij 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke, of door ieder ander 
worden gebruikt om de persoon te 
identificeren. De beschermingsbeginselen 
dienen niet van toepassing te zijn op 
gegevens die zodanig anoniem zijn 
gemaakt dat de persoon op wie die 
gegevens betrekking hebben, niet meer 
identificeerbaar is.

Or. fr

Amendement 389
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

De verwerking van persoonsgegevens van een overledene komt niet aan bod in dit voorstel 
voor een verordening. Aan de hand van dit amendement kunnen de door deze verordening 
vastgestelde voorschriften worden uitgebreid naar de persoonsgegevens van een overledene.
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Amendement 390
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) De beschermingsbeginselen moeten 
enkel voor specifieke gegevens betreffende 
een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon gelden. Om te bepalen of een 
persoon identificeerbaar is, dient rekening 
te worden gehouden met: (i) enkel die 
middelen waarvan redelijkerwijs te 
verwachten valt dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke, of door
iedere andere natuurlijke of 
rechtspersoon worden gebruikt om de 
persoon te identificeren, en (ii) de redelijke 
waarschijnlijkheid dat een persoon wordt 
geïdentificeerd. De 
beschermingsbeginselen dienen niet van 
toepassing te zijn op gegevens die zodanig 
anoniem zijn gemaakt dat de persoon op 
wie die gegevens betrekking hebben, niet 
meer identificeerbaar is aan de hand van 
de gegevens.

Or. en

Amendement 391
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) De beschermingsbeginselen moeten 
voor elk gegeven betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare persoon 
gelden. Om te bepalen of een persoon 
identificeerbaar is, dienen alle middelen in 

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

de middelen in aanmerking te worden 
genomen waarvan redelijkerwijs te 
verwachten valt dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke worden 
gebruikt. Een natuurlijke persoon mag 
niet als identificeerbaar worden 
beschouwd indien identificatie 
onevenredig veel tijd, inspanningen en 
materiële middelen vergt of indien de voor 
de verwerking verantwoordelijke de 
maatregelen heeft uitgevoerd om te 
voorkomen dat de natuurlijke persoon 
aan de hand van de informatie volledig 
identificeerbaar is. De 
beschermingsbeginselen dienen derhalve
niet van toepassing te zijn op gegevens
waarbij de betrokkene nog niet 
identificeerbaar is of op gegevens die 
zodanig anoniem zijn gemaakt dat de 
persoon op wie die gegevens betrekking 
hebben, niet identificeerbaar is.

Or. en

Amendement 392
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(23) De beschermingsbeginselen moeten 
enkel voor elk specifiek gegeven 
betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare persoon gelden. Om te 
bepalen of een persoon identificeerbaar is, 
dienen alleen de middelen waarvan 
redelijkerwijs te verwachten valt dat zij 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke, of door iedere andere 
natuurlijke of rechtspersoon worden 
gebruikt om de persoon te identificeren, en 
de redelijke waarschijnlijkheid dat een 
persoon wordt geïdentificeerd, in 
aanmerking te worden genomen. De 



PE504.340v01-00 32/194 AM\926396NL.doc

NL

gegevens betrekking hebben, niet meer 
identificeerbaar is.

beschermingsbeginselen dienen niet van 
toepassing te zijn op gegevens die zodanig 
anoniem zijn gemaakt dat de persoon op 
wie die gegevens betrekking hebben, niet 
meer of nog niet identificeerbaar is aan de 
hand van de gegevens.

Or. en

Motivering

Er moet een mate van uitvoerbaarheid en redelijkheid zijn bij de afbakening van de term 
"persoonlijke gegevens".

Amendement 393
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 394
Marie-Christine Vergiat
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Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

In dit voorstel voor een verordening komen overledenen niet uitdrukkelijk aan bod. Het is van 
belang dat de rechthebbenden of de wettelijke vertegenwoordiger van een overledene, volgens 
diens vóór het overlijden bekendgemaakte laatste wil, verschillende rechten op het gebied van 
gegevensbescherming kunnen laten gelden (toegang, rectificatie enz.). Dit amendement houdt 
derhalve verband met de amendementen op de artikelen 15 tot en met 17.

Amendement 395
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) In deze verordening wordt erkend 
dat pseudonimisering alle betrokkenen 
ten goede komt, aangezien 
persoonsgegevens per definitie worden 
gewijzigd zodat zij als dusdanig niet 
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kunnen worden gekoppeld aan een 
betrokkene zonder dat er aanvullende 
gegevens worden gebruikt. Daarom 
moeten voor de verwerking 
verantwoordelijken worden 
aangemoedigd om gegevens altijd te 
pseudonimiseren.

Or. en

Amendement 396
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) In deze verordening wordt erkend 
dat pseudonimisering alle betrokkenen 
ten goede komt, aangezien 
persoonsgegevens per definitie worden 
gewijzigd zodat zij als dusdanig niet 
kunnen worden gekoppeld aan een 
betrokkene zonder dat er aanvullende 
gegevens worden gebruikt. Daarom 
moeten voor de verwerking 
verantwoordelijken worden 
aangemoedigd om gegevens altijd te 
pseudonimiseren.

Or. en

Amendement 397
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23 bis) De door de lidstaten verstrekte 
identificatienummers moeten als 
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persoonsgegevens worden beschouwd.

Or. fr

Motivering

Met het oog op het belang, ook op het gebied van burgerlijke staat, van de door de lidstaten 
verstrekte identificatienummers (socialezekerheidsnummer, paspoort- en 
identiteitskaartnummer, identificatienummer voor schoolgaande kinderen enz.), dient 
duidelijk te worden gemaakt dat deze nummers persoonsgegevens zijn.

Amendement 398
Alexander Alvaro

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 online- of 
offlinediensten kunnen natuurlijke 
personen worden gekoppeld aan 
identificatiemiddelen via hun apparatuur, 
applicaties, instrumenten en protocollen of 
andere consumentenmiddelen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen of
identificatiecookies, RFID-tags en andere 
unieke identificatiemiddelen. Dit kan 
sporen achterlaten die, in combinatie met 
unieke identificatoren en andere 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.

Or. en

Motivering

Offlinediensten kunnen ook sporen achterlaten.
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Amendement 399
Jan Mulder

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 diensten of 
apparatuur 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.

Or. en

Amendement 400
Axel Voss

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 

(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 
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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.

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. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van de Commissie IMCO.

Amendement 401
Jan Philipp Albrecht

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 online- of 
offlinediensten kunnen natuurlijke 
personen worden gekoppeld aan een of 
meer identificatiemiddelen via hun 
apparatuur, applicaties, instrumenten,
protocollen of andere 
consumentenmiddelen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen,
identificatiecookies, RFID-tags en andere 
unieke identificatiemiddelen. Aangezien 
zulke identificatoren sporen achterlaten en 
kunnen worden gebruikt om natuurlijke 
personen uit te kiezen, dient deze 
verordening van toepassing te zijn op 
verwerking waarbij zulke gegevens 
betrokken zijn, tenzij die identificatoren 
aantoonbaar niet gekoppeld zijn aan 
natuurlijke personen, bijvoorbeeld door 
ondernemingen gebruikte IP-adressen die 
niet kunnen worden beschouwd als 
"persoonsgegevens" zoals gedefinieerd in 
deze verordening.
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Or. en

Motivering

Het begrip "persoonsgegevens" wordt verder verduidelijkt aan de hand van objectieve 
criteria. Identificatoren die sterk betrekking hebben op een natuurlijke persoon moeten als 
persoonsgegevens worden beschouwd. Zie in verband hiermee ook de amendementen op 
artikel 4, lid 1, en overweging 23. Dit amendement zorgt voor een verdere verduidelijking van 
het gebruik van persoonsgegevens in een online- en offlineomgeving. De art. 29-werkgroep 
heeft herhaaldelijk verklaard dat RFID-tags persoonsgegevens zijn.

Amendement 402
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 403
Louis Michel

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

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

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen worden 
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen 
via hun apparatuur, applicaties, 
instrumenten en protocollen, zoals 
internetprotocol (IP)-adressen, 
internetpoorten 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. 
Serienummers van producten, IP-
adressen, internetpoorten, International 
Mobile Equipment Identity-codes van 
mobiele telefoons en andere dergelijke 
identificatiemiddelen hoeven dus niet 
onder alle omstandigheden als 
persoonsgegevens te worden beschouwd.

Or. en

Amendement 404
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) Bij het gebruik van onlinediensten 
kunnen natuurlijke personen en 
huishoudens 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.
Heridentificatie van persoonsgegevens, 
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online-identificatiemiddelen en andere 
specifieke factoren hoeven dus niet onder 
alle omstandigheden als 
persoonsgegevens te worden beschouwd.

bijvoorbeeld door het gebruik van 
bewaarde online sporen voor het creëren 
van profielen van de personen, schending 
van pseudoniemen en identificatie van de 
betrokkenen moeten verboden worden.

Or. en

Amendement 405
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Indien een dienstverlener 
persoonsgegevens verwerkt zonder dat hij 
zichzelf toegang tot deze gegevens kan 
verschaffen via middelen die technisch 
uitvoerbaar zijn, geen onevenredige 
inspanningen vergen en waarvan 
redelijkerwijs te verwachten valt dat ze 
door de dienstverlener worden gebruikt 
om kennis te nemen van de inhoud van 
deze gegevens, dan moet een dergelijke 
dienstverlener worden beschouwd als een 
neutrale tussenpersoon of "mere conduit"
overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 
2000/31/EG, die niet verantwoordelijk is 
voor via hem doorgegeven, of op een 
andere wijze verwerkte of beschikbaar 
gestelde persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 406
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 25
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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 
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, het louter gebruiken van een dienst
of inactiviteit, zoals het niet uitvinken van 
vooraf aangevinkte vakjes, dient derhalve 
niet als toestemming te gelden. De 
toestemming dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

Or. en

Amendement 407
Jan Mulder

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 

(25) Toestemming dient uitdrukkelijk te 
worden gegeven op elke passende wijze 
die de gebruiker in staat stelt door middel 
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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.

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. 
Gebruiksvriendelijke informatie over de 
soorten verwerking die worden uitgevoerd 
moeten geïnformeerde toestemming 
vergemakkelijken. Stilte of inactiviteit 
zoals het niet wijzigen van "opt-in by 
default"-instellingen, dient derhalve niet 
als toestemming te gelden. De 
toestemming dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

Or. en

Amendement 408
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(25) Toestemming dient ondubbelzinnig te 
worden gegeven op elke passende wijze, in 
de context van het product of de dienst die 
wordt aangeboden, die de gebruiker in 
staat stelt door middel van hetzij een 
verklaring, hetzij een ondubbelzinnige, 
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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.

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

Or. en

Amendement 409
Louis Michel

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 

(25) Toestemming dient te worden gegeven 
op elke passende wijze die de gebruiker in 
staat stelt door middel van hetzij een 
verklaring, hetzij een handeling vrijelijk 
een specifieke en geïnformeerde indicatie 
te geven omtrent zijn wil, 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 de juiste instellingen te 
gebruiken of op een vakje te klikken, of 
door een andere verklaring of een andere 



PE504.340v01-00 44/194 AM\926396NL.doc

NL

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.

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

Or. en

Amendement 410
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(25) Toestemming dient vrijelijk, zonder 
druk van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en 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 een 
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 
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of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

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

Or. en

Amendement 411
Carmen Romero López

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 
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. De betrokkene zou 
eveneens het recht moeten hebben zijn 
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toestemming op elk gewenst moment in te 
trekken, en met hetzelfde gemak als 
waarmee hij hem verleent.

Or. es

Motivering

Bedoeld wordt te onderstrepen dat de betrokkene de mogelijkheid moet hebben zijn 
toestemming onder dezelfde voorwaarden in te trekken als waaronder hij deze heeft verleend, 
zonder dat hij er meer moeite voor hoeft te doen of meer tijd aan hoeft te besteden.

Amendement 412
Sarah Ludford, Charles Tannock

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 

(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. 
Het aanvragen van en instemmen met een 
specifieke medische behandeling moet 
worden beschouwd als toestemming in de 
zin van artikel 4, lid 8 en artikel 6, lid 1, 
onder a) voor de verwerking van gegevens 
over de persoonlijke gezondheid met 
betrekking tot die specifieke behandeling, 
en als voldoende bewijs overeenkomstig 
artikel 7, lid 1, waarbij het de lidstaten vrij 
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betrokken dienst. staat om in dit opzicht reeds bestaande 
strengere nationale regels te hanteren.
Stilte of inactiviteit dient derhalve niet als 
toestemming te gelden. De toestemming 
dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 413
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

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 

(25) Toestemming dient ondubbelzinnig 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 
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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.

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. De informatie die aan 
kinderen wordt verstrekt om toestemming 
te verlenen moet in duidelijke en op de 
leeftijd afgestemde taal worden verschaft 
en op zodanige wijze dat de informatie 
gemakkelijk te begrijpen is voor kinderen 
ouder dan 13 jaar.

Or. en

Amendement 414
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, 
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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 

(25) Toestemming dient ondubbelzinnig te 
worden gegeven op elke passende wijze in 
de context van het product dat of de dienst 
die wordt aangeboden, 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 
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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.

gelden. Dit laat de bepalingen van 
Richtlijn 2002/58/EG echter onverlet, 
waarin is vastgesteld dat in bepaalde 
omstandigheden toestemming kan worden 
verleend via passende instellingen in de 
apparatuur van de gebruiker. De 
toestemming dient te gelden voor alle 
verwerkingsactiviteiten die hetzelfde doel 
of dezelfde doelen dienen. Indien de 
betrokkene zijn toestemming moet geven 
na een elektronisch verzoek, dient dat 
verzoek duidelijk en beknopt te zijn en niet 
onnodig storend voor het gebruik van de 
betrokken dienst.

Or. en

Amendement 415
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) In deze verordening wordt erkend 
dat het pseudonimiseren van gegevens 
kan helpen om de risico's voor de 
persoonlijke levenssfeer van betrokkenen 
te beperken. Voor zover een voor de 
verwerking verantwoordelijke gegevens 
pseudonimiseert, moet een dergelijke 
verwerking gerechtvaardigd worden 
geacht als zijnde een legitiem belang van 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 416
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Voor medische consulten, 
gezondheidszorg, diagnoses en medische 
behandelingen dienen uiteraard 
persoonsgegevens te worden verzameld en 
verwerkt. Het besluit van een persoon om 
aan een zorgtraject deel te nemen, moet 
worden beschouwd als een uitdrukkelijke 
toestemming voor de verzameling en 
verwerking van persoonsgegevens.

Or. fr

Motivering

Met behulp van dit amendement kan alle dubbelzinnigheid worden weggenomen ten aanzien 
van de toepassing van de in lid 1 van artikel 6 genoemde voorwaarden betreffende 
rechtmatigheid van de verzameling en verwerking van persoonsgegevens in het kader van een 
medisch traject.

Amendement 417
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle gegevens 
te omvatten die betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene, 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de 
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld; 
informatie die voortkomt uit het testen of 

(26) Persoonsgegevens, met inbegrip van 
genetische informatie, betreffende de 
gezondheid dienen met name alle gegevens 
te omvatten die betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene, 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de 
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld; 
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onderzoeken van een lichaamsdeel of 
lichaamseigen stof, met inbegrip van 
biologische monsters; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 
informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 
arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
in-vitrodiagnostiek.

informatie die voortkomt uit het testen of 
onderzoeken van een lichaamsdeel of 
lichaamseigen stof, met inbegrip van 
biologische monsters; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 
informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 
arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
in-vitrodiagnostiek.

Or. en

Amendement 418
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle gegevens
te omvatten die betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene, 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de 
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld; 
informatie die voortkomt uit het testen of 
onderzoeken van een lichaamsdeel of 
lichaamseigen stof, met inbegrip van 
biologische monsters; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle 
persoonlijke informatie te omvatten die 
betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene, 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de 
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld; 
informatie die voortkomt uit het testen of 
onderzoeken van een lichaamsdeel of 
lichaamseigen stof of een biologisch 
monster; de identificatie van een persoon 
als verstrekker van gezondheidszorg aan de 
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informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 
arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
in-vitrodiagnostiek.

betrokkene; of informatie over bv. ziekte, 
handicap, ziekterisico, medische 
voorgeschiedenis, klinische behandeling of 
de feitelijke fysiologische of biomedische 
staat van de betrokkene, ongeacht de bron, 
zoals een arts of een andere 
gezondheidswerker, een ziekenhuis, een 
medisch hulpmiddel of een in-
vitrodiagnostiek.

Or. en

Amendement 419
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle gegevens 
te omvatten die betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene, 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de 
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld; 
informatie die voortkomt uit het testen of 
onderzoeken van een lichaamsdeel of
lichaamseigen stof, met inbegrip van 
biologische monsters; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 
informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle 
persoonlijke gegevens te omvatten die 
betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene, 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de 
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld; 
persoonlijke gegevens die voortkomen uit 
het testen of onderzoeken van een 
lichaamsdeel, lichaamseigen stof of een 
biologisch monster; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 
informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
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arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
in-vitrodiagnostiek.

betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 
arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
in-vitrodiagnostiek.

Or. en

Amendement 420
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle gegevens 
te omvatten die betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene, 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de 
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld; 
informatie die voortkomt uit het testen of 
onderzoeken van een lichaamsdeel of
lichaamseigen stof, met inbegrip van 
biologische monsters; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 
informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 
arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
in-vitrodiagnostiek.

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle 
persoonlijke gegevens te omvatten die 
betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene, 
met inbegrip van genetische informatie, 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over de
persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld; 
persoonlijke gegevens die voortkomen uit 
het testen of onderzoeken van een 
lichaamsdeel, lichaamseigen stof of een 
biologisch monster; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 
informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 
arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
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in-vitrodiagnostiek.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van de Commissie ITRE.

Amendement 421
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle gegevens 
te omvatten die betrekking hebben op de 
gezondheidstoestand van de betrokkene, 
informatie over de registratie van de 
persoon voor de verlening van 
gezondheidsdiensten, informatie over 
betalingen of voorwaarden voor 
gezondheidszorg met betrekking tot de 
persoon; een aan een persoon toegekend 
cijfer, symbool of kenmerk dat als unieke 
identificatie van de persoon geldt voor 
gezondheidsdoeleinden; informatie over 
de persoon die tijdens de verstrekking van 
gezondheidszorg aan hem is verzameld; 
informatie die voortkomt uit het testen of 
onderzoeken van een lichaamsdeel of 
lichaamseigen stof, met inbegrip van 
biologische monsters; de identificatie van 
een persoon als verstrekker van 
gezondheidszorg aan de betrokkene; of 
informatie over bv. ziekte, handicap, 
ziekterisico, medische voorgeschiedenis, 
klinische behandeling of de feitelijke 
fysiologische of biomedische staat van de 
betrokkene, ongeacht de bron, zoals een 
arts of een andere gezondheidswerker, een 
ziekenhuis, een medisch hulpmiddel of een 
in-vitrodiagnostiek.

(26) Persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid dienen met name alle gegevens 
te omvatten die direct betrekking hebben 
op de gezondheidstoestand van de 
betrokkene, of de feitelijke fysiologische of 
biomedische staat van de betrokkene, 
ongeacht de bron, zoals een arts of een 
andere gezondheidswerker, een ziekenhuis, 
een medisch hulpmiddel of een in-
vitrodiagnostiek.
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Or. en

Amendement 422
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(27) Indien een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker meer 
dan één vestiging in de Unie heeft, met 
inbegrip van doch niet beperkt tot 
gevallen waarin de voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker deel 
uitmaakt van een groep van 
ondernemingen, dient voor de toepassing 
van deze verordening de belangrijkste 
vestiging van een voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie te worden 
bepaald op grond van objectieve criteria, 
zoals het effectief en daadwerkelijk 
uitvoeren van beheersactiviteiten door een 
vaste vestiging, waar de voornaamste 
besluiten worden genomen over het doel 
van en de voorwaarden en de middelen 
voor de verwerking van persoonsgegevens. 
Dit criterium dient los te staan van het feit 
of de verwerking van de persoonsgegevens 
daadwerkelijk op die locatie plaatsvindt; de 
aanwezigheid en het gebruik van 
technische middelen en technologieën voor 
de verwerking van persoonsgegevens of 
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat.

Or. en

Amendement 423
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
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Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(27) Indien een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker meer 
dan één vestiging in de Unie heeft, met 
inbegrip van doch niet beperkt tot 
gevallen waarin de voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker een groep 
van ondernemingen is, dient voor de 
toepassing van deze verordening de 
belangrijkste vestiging van een voor de 
verwerking verantwoordelijke in de Unie te 
worden bepaald op grond van objectieve 
criteria, zoals het effectief en 
daadwerkelijk uitvoeren van 
beheersactiviteiten door een vaste 
vestiging, waar de voornaamste besluiten
worden genomen over het doel van en de 
voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens. Dit 
criterium dient los te staan van het feit of 
de verwerking van de persoonsgegevens 
daadwerkelijk op die locatie plaatsvindt; de 
aanwezigheid en het gebruik van 
technische middelen en technologieën voor 
de verwerking van persoonsgegevens of 
verwerkingsactiviteiten zijn niet bepalend 
voor het belang van een vestiging en zijn 
dan ook geen doorslaggevende criteria om 
te bepalen of het om een belangrijkste 
vestiging gaat. Een groep van 
ondernemingen mag één enkele 
hoofdvestiging in de Unie aanwijzen.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van de Commissie ITRE.
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Amendement 424
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Een groep van ondernemingen dient te 
bestaan uit een onderneming die 
zeggenschap uitoefent en de 
ondernemingen waarover zeggenschap 
wordt uitgeoefend, waarbij de 
onderneming die zeggenschap uitoefent de 
onderneming dient te zijn die 
overheersende invloed kan uitoefenen over 
de andere ondernemingen uit hoofde van 
eigendom, financiële deelneming of op 
haar van toepassing zijnde voorschriften, 
of op grond van de bevoegdheid om 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens te doen uitvoeren.

(28) Een groep van ondernemingen dient te 
bestaan uit een onderneming die 
zeggenschap uitoefent en de 
ondernemingen waarover zeggenschap 
wordt uitgeoefend, waarbij de 
onderneming die zeggenschap uitoefent de 
onderneming dient te zijn die 
overheersende invloed kan uitoefenen over 
de andere ondernemingen uit hoofde van 
eigendom, financiële deelneming of op 
haar van toepassing zijnde voorschriften, 
of op grond van de bevoegdheid om 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens te doen uitvoeren. Een 
groep van ondernemingen mag één enkele 
hoofdvestiging in de Unie aanwijzen.

Or. en

Amendement 425
Anna Maria Corazza Bildt, Sabine Verheyen, Kinga Gál, Mariya Gabriel, Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(29) Kinderen verdienen met betrekking tot 
hun persoonsgegevens extra bescherming, 
aangezien zij zich allicht minder bewust 
zijn van de risico's, gevolgen, 
beschermingsmaatregelen en rechten in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens, en zij bovendien 
kwetsbare consumenten zijn. Voor de 
vaststelling of een persoon een kind is, 
dient in deze verordening de in het VN-
Verdrag inzake de rechten van het kind 
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vervatte definitie te worden overgenomen. 
Er dient met name kindvriendelijke taal te 
worden gebruikt om het recht van 
toestemming van kinderen ouder dan 13 
te waarborgen.

Or. en

Amendement 426
Marian Harkin, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 427
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

hun persoonsgegevens extra bescherming, 
aangezien zij zich allicht minder bewust 
zijn van de risico's, gevolgen, 
beschermingsmaatregelen en rechten in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. Die bescherming is 
bijzonder belangrijk in de context van 
sociale netwerken. Voor de toepassing van 
deze verordening moet een kind worden 
gedefinieerd als een persoon jonger dan 
18. Indien gegevensverwerking gebaseerd 
is op de toestemming van de betrokkene 
voor het rechtstreeks aanbieden van 
diensten van de informatiemaatschappij 
aan kinderen, moet de verordening
onderscheid maken tussen kinderen ouder 
dan 13 en kinderen jonger dan 13 die een 
hoger niveau van bescherming nodig 
hebben in de zin dat toestemming of 
machtiging tot toestemming wordt 
gegeven door de ouder of voogd van het 
kind.

Or. en

Amendement 428
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Het belang van dezelfde 
persoonsgegevens kan verschillen 
afhankelijk van de context en de risico's 
van de verwerking. Voor de verwerking 
verantwoordelijken moeten derhalve 
geschikte technische en organisatorische 
maatregelen en procedures ten uitvoer 
leggen met het oog op de context en de 
risico's van de gegevensverwerking.

Or. en
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Motivering

Het verlies van een adres van een betrokkene kan verschillende gevolgen hebben, 
bijvoorbeeld wanneer een detailhandelaar het is verloren die het had bewaard in verband met 
de verzending of wanneer een oncoloog het is verloren die het had bewaard in verband met 
facturering.

Amendement 429
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Het belang van dezelfde 
persoonsgegevens kan verschillen 
afhankelijk van de context en de risico's 
van de verwerking. Voor de verwerking 
verantwoordelijken moeten derhalve 
geschikte technische en organisatorische 
maatregelen en procedures ten uitvoer 
leggen met het oog op de context en de 
risico's van de gegevensverwerking.

Or. en

Amendement 430
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De lidstaten moeten binnen de 
grenzen van deze verordening 
waarborgen dat kinderen altijd toegang 
hebben tot preventie- en adviesdiensten 
van de informatiemaatschappij, zoals 
onlineadvies over seksueel misbruik, 
drugsproblemen of andere psychologische 
problemen zonder dat toestemming van 
een ouder of voogd nodig is. 
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Or. en

Motivering

(Zie de nieuwe formulering van artikel 8)
Sommige diensten van de informatiemaatschappij die aan kinderen worden aangeboden, zijn 
erop gebaseerd dat kinderen er zonder toestemming van hun ouders gebruik van kunnen 
maken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij onlinegesprekken voor slachtoffers van seksueel 
misbruik. Zonder een mogelijke uitzondering voor deze gevallen zullen sommige diensten die 
gericht zijn op kinderen die hulp zoeken in geval van problemen waarbij hun ouders of 
juridisch vertegenwoordiger nauw betrokken kunnen zijn, niet meer beschikbaar zijn.

Amendement 431
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) De persoonsgegevens van 
werknemers, met name gevoelige 
gegevens zoals politieke overtuiging, 
lidmaatschap van een vakbond en 
deelname aan vakbondsactiviteiten, 
moeten in overeenstemming met de 
artikelen 8, 12 en 28 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en de artikelen 8 en 11 van het 
Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens worden beschermd 
en mogen in geen geval worden 
aangewend om werknemers op 
zogenaamde "zwarte lijsten" te zetten, die 
aan andere ondernemingen worden 
doorgegeven met de bedoeling bepaalde 
werknemers te benadelen.

Or. de

Amendement 432
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Voorstel voor een verordening
Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29 bis) Persoonsgegevens van 
werknemers, met name gevoelige 
gegevens zoals politieke overtuiging en 
lidmaatschap van een vakbond en 
deelname aan vakbondsactiviteiten, 
moeten worden beschermd 
overeenkomstig de artikelen 8, 12, 27 en 
28 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en de artikelen 8 en 
11 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens. 
Persoonsgegevens van werknemers 
mogen niet worden gebruikt om 
werknemers op zogenaamde "zwarte 
lijsten" te plaatsen die naar andere 
ondernemingen worden doorgespeeld met 
het doel om bepaalde werknemers te 
discrimineren.

Or. en

Amendement 433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Elke verwerking van 
persoonsgegevens dient ten opzichte van 
de betrokkenen eerlijk, rechtmatig en 
transparant te geschieden. Met name 
dienen de specifieke doeleinden waarvoor 
de gegevens worden verwerkt expliciet en 
rechtmatig te zijn en te zijn vastgesteld bij 
het verzamelen van de gegevens. De 
gegevens dienen adequaat, ter zake 
dienend te zijn en beperkt te blijven tot 
datgene wat minimaal nodig is voor de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; 

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

derhalve dient er met name voor te worden 
gezorgd dat de verzamelde gegevens niet 
excessief zijn en dat de opslagperiode van 
de gegevens tot een strikt minimum wordt
beperkt. Persoonsgegevens dienen alleen te 
worden verwerkt indien het doeleinde van 
de verwerking niet op andere wijze kan 
worden verwezenlijkt. Alle redelijke 
maatregelen worden genomen om te 
zorgen dat onjuiste persoonsgegevens 
worden gerectificeerd of gewist.

Or. en

Amendement 434
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) Persoonsgegevens van 
werknemers, met name gevoelige 
gegevens zoals politieke overtuiging en 
lidmaatschap van een vakbond en 
deelname aan vakbondsactiviteiten, 
moeten worden beschermd 
overeenkomstig de artikelen 8, 12, 27 en 
28 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie en de artikelen 8 en 
11 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens. 
Er moeten beschermingsmaatregelen ten 
uitvoer worden gelegd ter voorkoming van 
gevallen waarin persoonsgegevens van 
werknemers worden gebruikt voor het 
opstellen van zwarte lijsten die worden 
doorgespeeld naar andere ondernemingen 
of personen met het doel om bepaalde 
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werknemers te discrimineren.

Or. en

Motivering

Persoonsgegevens mogen in een arbeidssituatie nooit tegen de betrokkene worden gebruikt.

Amendement 435
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor rechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens is toestemming van de 
betrokkene vereist of een andere 
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet 
voorziet, hetzij in deze verordening, hetzij 
in andere wetgeving van de Unie of van de 
lidstaten als bedoeld in deze verordening.

(31) Voor rechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens is toestemming van de 
betrokkene vereist of een andere 
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet 
voorziet, hetzij in deze verordening, hetzij 
in andere wetgeving van de Unie of van de 
lidstaten als bedoeld in deze verordening. 
Het recht van een voor de verwerking 
verantwoordelijke om persoonsgegevens 
te verwerken moet ook het recht omvatten 
om persoonsgegevens samen met andere 
voor de verwerking verantwoordelijken te 
verwerken en om toestemming te geven 
om persoonsgegevens te laten verwerken 
door een verwerker die binnen of buiten 
de Europese Unie is gevestigd.

Or. en

Motivering

Deze toevoeging is noodzakelijk om het gebrek aan duidelijkheid te verminderen met 
betrekking tot de begrippen "voor de verwerking verantwoordelijke" en "de verwerker" zoals 
vastgesteld door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten in de WP 169, die hebben 
geleid tot verschillende interpretaties van dezelfde beginselen en definities die zijn ingevoerd 
met het oog op harmonisatie op Europees niveau.
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Amendement 436
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Voor rechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens is toestemming van de 
betrokkene vereist of een andere 
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet 
voorziet, hetzij in deze verordening, hetzij 
in andere wetgeving van de Unie of van de 
lidstaten als bedoeld in deze verordening.

(31) Voor rechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens is toestemming van de 
betrokkene vereist of een andere 
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet 
voorziet, hetzij in deze verordening, hetzij 
in andere wetgeving van de Unie of van de 
lidstaten als bedoeld in deze verordening. 
Indien een kind of een persoon niet 
handelingsbekwaam is, moet de 
toestemming worden verleend door de 
juridisch vertegenwoordiger van de 
betrokkene. 

Or. en

Amendement 437
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Wanneer de verwerking plaatsvindt op 
grond van toestemming van de betrokkene, 
dient het bewijs dat de betrokkene 
toestemming heeft gegeven voor de 
verwerking te worden geleverd door de 
voor de verwerking verantwoordelijke. Met 
name in de context van een schriftelijke 
verklaring over een andere zaak dient te 
worden gewaarborgd dat de betrokkene 
zich ervan bewust is dat hij toestemming 
geeft en hoever deze toestemming reikt.

(32) Wanneer de verwerking plaatsvindt op 
grond van toestemming van de betrokkene, 
dient het bewijs dat de betrokkene 
toestemming heeft gegeven voor de 
verwerking te worden geleverd door de 
voor de verwerking verantwoordelijke. Met 
name in de context van een schriftelijke 
verklaring over een andere zaak dient te 
worden gewaarborgd dat de betrokkene 
zich ervan bewust is dat hij toestemming 
geeft en hoever deze toestemming reikt. 
Net als bij regelingen in het burgerlijk 
recht (Richtlijn 93/13/EEG) moeten 
schriftelijke verklaringen (privacybeleid) 
zo duidelijk en transparant mogelijk zijn 
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met het oog op de vorm van verwerking. 
Ze mogen geen verborgen of nadelige 
bepalingen bevatten, zoals het recht om 
persoonsgegevens door te zenden naar 
andere voor de verwerking 
verantwoordelijken of het recht op 
secundair gebruik van persoonsgegevens. 
Om voor de verwerking 
verantwoordelijken aan te sporen zuivere 
informatie te verstrekken, moeten deels 
onwettige bepalingen geheel ongeldig zijn.

Or. en

Motivering

Betrokkenen worden vaak geconfronteerd met uitzonderlijk vage, langdradige of 
gecompliceerde beleidsregels die hen ervan weerhouden ze te lezen en te begrijpen. Via dit 
amendement worden de gevestigde beginselen betreffende oneerlijke bepalingen in 
consumentenovereenkomsten ingevoerd om dit probleem aan te pakken. Dit maakt het tevens 
mogelijk bij de interpretatie van de verordening te verwijzen naar de vaste jurisprudentie.

Amendement 438
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(33) Om te waarborgen dat het om vrije 
toestemming gaat, dient duidelijk te 
worden gemaakt dat toestemming geen 
geldige rechtsgrondslag is wanneer de 
betrokkene geen echte vrije keuze heeft en 
zijn toestemming derhalve niet kan 
weigeren of intrekken zonder nadelige 
gevolgen waarvoor geen gerechtvaardigde 
reden bestaat. Indien persoonsgegevens 
die worden verwerkt op grond van 
toestemming van de betrokkene nodig zijn 
voor de levering van een dienst of een 
ander voordeel voor de betrokkene, moet 
de intrekking van de toestemming een 
grond voor de beëindiging of niet-
uitvoering van een contract door de 
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dienstverlener vormen.

Or. en

Amendement 439
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 bis) De toestemming is niet voor 
onbepaalde tijd en verliest haar 
rechtsgevolg als grond voor verwerking 
zodra de verwerking van 
persoonsgegevens niet langer nodig is 
voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk 
zijn verzameld. Als niet duidelijk kan 
worden vastgesteld wanneer het 
voorgenomen doel is verwezenlijkt, moet 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
de betrokkene ten minste eenmaal per 
jaar de in artikel 14 bedoelde informatie 
verstrekken en de betrokkene om 
bevestiging van de oorspronkelijke 
toestemming verzoeken. Als de betrokkene 
de toestemming niet bevestigt, dient de 
oorspronkelijke toestemming geacht aan 
het eind van het tweede kalenderjaar na 
de eerste verwerking haar rechtskracht te 
hebben verloren.

Or. en

Amendement 440
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 33 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33 ter) Toestemming dient alleen als een 
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grondslag te worden beschouwd voor 
verwerking die rechtmatig en derhalve 
niet buitensporig ten opzichte van het doel 
is. Onevenredige gegevensverwerking kan 
niet worden gerechtvaardigd door het 
verkrijgen van toestemming.

Or. en

Amendement 441
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 442
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 443
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene 
en de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Dit is met name het 

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

Or. en

Amendement 444
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene. Dit laatste dient niet van 
toepassing te zijn wanneer de 
overheidsinstantie als werkgever optreedt.

Or. en

Amendement 445
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 446
Louis Michel, Philippe De Backer
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Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 447
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke
onevenwichtigheid tussen de betrokkene 
en de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Dit is met name het 
geval wanneer de betrokkene zich in een 

(34) De toestemming dient uit vrije wil en 
zonder druk van de voor de verwerking 
verantwoordelijke te worden gegeven. 
Toestemming kan niet worden geacht uit 
vrije wil te zijn gegeven wanneer als 
gevolg van een duidelijk gebrek aan 
evenwicht tussen de betrokkene en de voor 
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situatie van afhankelijkheid jegens de voor 
de verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever. 
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

de verwerking verantwoordelijke, een 
weigering om toestemming te geven 
negatieve financiële of juridische 
gevolgen voor de betrokkene met zich mee 
zou kunnen brengen. Dit is met name het 
geval wanneer de betrokkene zich in een 
situatie van afhankelijkheid jegens de voor 
de verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever. 
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. en

Amendement 448
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke. 
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever. 
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 

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

onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. de

Amendement 449
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(36) Wanneer de verwerking wordt verricht 
omdat de voor de verwerking 
verantwoordelijke hiertoe wettelijk is 
verplicht of wanneer de verwerking nodig 
is voor de vervulling van een taak van 
algemeen belang dan wel voor een taak in 
het kader van de uitoefening van het 
openbaar gezag, dient de verwerking een 
rechtsgrondslag te hebben in de EU-
wetgeving of in een wet van de lidstaat die 
voldoet aan de in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
vervatte vereisten voor beperkingen van de 
rechten en vrijheden. Ook dient in de
wetgeving van de Unie of de lidstaten te 
worden vastgesteld of de voor de 
verwerking verantwoordelijke die belast is 
met een taak van algemeen belang dan wel 
met een taak in het kader van de 
uitoefening van het openbaar gezag een 
overheidsdienst of een andere 
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
persoon, zoals een beroepsvereniging, 
moet zijn. Tevens kunnen gegevens 
worden verwerkt op basis van op het 
gebied van het collectieve arbeidsrecht 
gesloten overeenkomsten. Onder 
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overeenkomsten op het gebied van het 
collectieve arbeidsrecht worden 
overeenkomsten verstaan die op 
nationaal, sectoraal of 
ondernemingsniveau tussen werkgevers of 
werkgeversvertegenwoordigers en 
werknemersvertegenwoordigers dan wel 
tussen deze partijen en een 
overheidsinstantie zijn gesloten. 

Or. en

Amendement 450
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De verwerking van persoonsgegevens 
dient ook als geoorloofd te worden 
beschouwd wanneer zij nodig is voor de 
bescherming van een belang dat voor het 
leven van de betrokkene essentieel is.

(37) De verwerking van persoonsgegevens 
dient ook als geoorloofd te worden 
beschouwd wanneer zij nodig is voor de 
bescherming van een belang dat voor het 
leven van de betrokkene essentieel is of 
noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat 
een netwerk of informatiesysteem bestand 
is tegen incidentele gebeurtenissen of 
onrechtmatige of kwaadaardige acties die 
de beschikbaarheid, authenticiteit, 
integriteit en vertrouwelijkheid van 
opgeslagen of doorgegeven gegevens en 
de beveiliging van de desbetreffende 
diensten die door deze netwerken en 
systemen worden geboden of via deze 
toegankelijk zijn, in gevaar brengen.

Or. en

Motivering

Bevordering van fysieke gegevensbescherming en netwerkbeveiliging.
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Amendement 451
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke kan 
een rechtsgrondslag voor verwerking 
bieden, mits de gerechtvaardigde 
verwachtingen van de betrokkene op basis 
van zijn of haar betrekkingen met de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
rechten en vrijheden van de betrokkene die 
bescherming van persoonsgegevens 
noodzakelijk maken niet prevaleren boven 
het belang van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de rechten en 
vrijheden van de voor de verwerking 
verantwoordelijke ten aanzien van het 
ondernemerschap. 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.

Or. en
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Motivering

Een gerechtvaardigd belang mag alleen een rechtsgrondslag voor verwerking vormen als de 
voor de verwerking verantwoordelijke rekening houdt met de gerechtvaardigde 
verwachtingen van de betrokkene, terwijl betrokkenen de rechten en vrijheden van de voor de 
verwerking verantwoordelijke ten aanzien van het ondernemerschap moeten erkennen.

Amendement 452
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke kan, 
op restrictieve wijze, wanneer geen andere 
rechtsgrondslag voor verwerking van 
toepassing is en mits het belang of de 
rechten en vrijheden van de betrokkene 
niet prevaleren, een rechtsgrondslag voor 
verwerking bieden. 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.

Or. en
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Amendement 453
Dimitrios Droutsas

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

Or. en

Amendement 454
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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. Een 
gerechtvaardigd belang van de voor de 
verwerking verantwoordelijke kan met 
name direct marketing van de goederen 
en diensten van de voor de verwerking 
verantwoordelijke omvatten, alsmede het 
afdwingen van de vorderingen van de 
voor de verwerking verantwoordelijke. 
Wanneer de betrokkene zijn of haar 
toestemming intrekt, mag de voor de 
verwerking verantwoordelijke de verdere 
verlening van diensten weigeren als de 
verwerking noodzakelijk is vanwege de 
aard van de dienst of de werking van het 
bestand. Om transparantie te waarborgen 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke te worden verplicht de 
betrokkene uitdrukkelijk over de 
gerechtvaardigde belangen die worden 
nagestreefd en het recht van bezwaar te 
informeren, en ook te worden verplicht 
deze gerechtvaardigde belangen te staven. 
Aangezien het aan de wetgever is om de 
rechtsgrondslag te creëren voor 
gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

Or. en
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Amendement 455
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
derde aan wie de gegevens zijn 
overgedragen 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.

Or. en

Amendement 456
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke, of 
de derde of derden in wiens of wier belang 
de gegevens worden verwerkt, 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.

Or. en

Amendement 457
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(38) In buitengewone omstandigheden 
kan het goed omschreven 
gerechtvaardigde belang van een voor de 
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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.

verwerking verantwoordelijke een 
rechtsgrondslag voor verwerking bieden, 
mits het belang of de rechten en vrijheden 
van de betrokkene niet prevaleren. Met 
name direct marketing dient niet te 
worden gezien als een gerechtvaardigd 
belang. Hierbij is een zorgvuldige 
beoordeling geboden, met name wanneer 
de betrokkene een kind is, aangezien 
kinderen specifieke bescherming 
verdienen. De betrokkene dient het recht te 
hebben kosteloos bezwaar te maken tegen 
de verwerking. Om transparantie te 
waarborgen dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke te worden verplicht de 
betrokkene uitdrukkelijk over het
specifieke gerechtvaardigde belang dat
wordt nagestreefd en het recht van bezwaar 
van de betrokkene te informeren, en ook te 
worden verplicht dit specifieke 
gerechtvaardigde belang dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke van plan is 
als rechtsgrondslag te gebruiken te staven 
en de nationale 
gegevensbeschermingsautoriteit vooraf in 
kennis te stellen van de verwerking. 
Aangezien het aan de wetgever is om de 
rechtsgrondslag te creëren voor 
gegevensverwerking door 
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond 
niet van toepassing te zijn op de 
verwerking door overheidsinstanties in het 
kader van de uitvoering van hun taken.

Or. en

Amendement 458
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke kan 

(38) Het gerechtvaardigde belang van een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
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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.

derde aan wie de gegevens zijn 
overgedragen 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.

Or. en

Amendement 459
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De preventie of beperking van 
vorderingen aan de zijde van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, zoals 
vorderingen tot schadevergoeding en 
andere vormen van genoegdoening, dient 
een gerechtvaardigd belang te vormen. 
Direct marketing dient niet als een 
gerechtvaardigd belang te worden 
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beschouwd.

Or. en

Amendement 460
Joanna Senyszyn

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Het belang en de grondrechten 
van de betrokkene moeten prevaleren 
boven het belang van de voor de 
verwerking verantwoordelijke wanneer de 
verwerking van persoonsgegevens leidt tot 
een ernstig risico op schade voor de 
betrokkene of tot een inbreuk op een 
grondrecht van de betrokkene zoals 
vastgelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. 

Or. en

Amendement 461
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De toepassing van 
rechtsvorderingen tegen een betrokkene, 
zoals de inning van schulden of 
vorderingen tot schadevergoeding en 
andere vormen van genoegdoening, dient 
een gerechtvaardigd belang te zijn, op 
voorwaarde dat de rechtsvordering is 
ingesteld voordat de persoonsgegevens 
werden verzameld en verwerkt. Hetzelfde 
beginsel geldt ook voor de preventie of 
beperking van schade die door de 
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betrokkene kan worden toegebracht aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
zoals het voorkomen van wanbetaling.

Or. en

Amendement 462
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) De verwerking van 
persoonsgegevens voor direct marketing-
doeleinden dient een gerechtvaardigd 
belang te vormen wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
persoonsgegevens van de betrokkene heeft 
verkregen in het kader van de verkoop 
van een product of dienst en de 
persoonsgegevens worden gebruikt voor 
direct marketing van de eigen, 
soortgelijke producten van de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 463
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) De verwerking van persoonsgegevens 
voor andere doeleinden dient alleen te 
worden toegestaan als de verwerking 
verenigbaar is met de doeleinden waarvoor 
de gegevens in eerste instantie zijn 
verzameld, met name wanneer de 
verwerking nodig is voor historisch, 

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

statistisch of wetenschappelijk onderzoek. 
Er dient in ieder geval voor te worden 
gezorgd dat de in deze verordening 
vervatte beginselen worden toegepast en 
dat de betrokkene wordt geïnformeerd over 
dergelijke andere doeleinden.

Or. en

Amendement 464
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verwerking op een andere rechtsgrondslag 
te baseren, in het bijzonder wanneer hierin 
wordt voorzien door de wetgeving van de
Unie of door de wetgeving van de lidstaat 
waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderworpen is. Er dient 
in ieder geval voor te worden gezorgd dat 
de in deze verordening vervatte beginselen 
worden toegepast en dat de betrokkene 
wordt geïnformeerd over dergelijke andere 
doeleinden.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden 
bedoeld zijn om als "niet-verenigbare" doeleinden te worden beschouwd. Hoewel dit de 
bedoeling van het oorspronkelijke ontwerp lijkt te zijn geweest, om consistent te zijn met de 
gegevensbeschermingsrichtlijn van 1995, is het gebruik van "met name" dubbelzinnig. Dit 
amendement wordt ondersteund door het voorstel om aan artikel 83 een nieuw lid 2 toe te 
voegen.

Amendement 465
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verwerking op een andere rechtsgrondslag 
te baseren, in het bijzonder wanneer hierin 
wordt voorzien door de wetgeving van de 
Unie of door de wetgeving van de lidstaat 
waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderworpen is. Er dient 
in ieder geval voor te worden gezorgd dat 
de in deze verordening vervatte beginselen 
worden toegepast en dat de betrokkene 
wordt geïnformeerd over dergelijke andere 
doeleinden.

Or. en

Amendement 466
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wordt geïnformeerd over dergelijke andere 
doeleinden.

Or. en

Motivering

Deze formulering is duidelijker.

Amendement 467
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Lara Comi, 
Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 468
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 469
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 40 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40 bis) De verwerking van 
persoonsgegevens die verzameld zijn voor 
een ander doel moet worden toegestaan 
voor openbaar wetenschappelijk 
onderzoek wanneer een wetenschappelijke 
relevantie van de verwerking van de 
verzamelde gegevens kan worden 
aangetoond. Wanneer gegevens 
beschikbaar worden gesteld voor 
openbaar wetenschappelijk onderzoek, 
moet rekening worden gehouden met 
privacy by design.

Or. en

Amendement 470
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn wat 
betreft de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer, verdienen specifieke 
bescherming. Dergelijke gegevens dienen 
niet te worden verwerkt, tenzij de 
betrokkene hier uitdrukkelijk toestemming 
voor geeft. Niettemin dient uitdrukkelijk in 
uitzonderingen op dit verbod te worden 
voorzien met het oog op specifieke 
behoeften, met name wanneer de 
verwerking wordt verricht in het kader van 
wettige activiteiten door bepaalde 
verenigingen of stichtingen die ernaar 
streven de uitoefening van de fundamentele 
vrijheden mogelijk te maken.

(41) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn wat 
betreft de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer, verdienen specifieke 
bescherming. Dergelijke gegevens dienen 
niet te worden verwerkt, tenzij de 
betrokkene hier uitdrukkelijk toestemming 
voor geeft. Niettemin dient uitdrukkelijk in 
uitzonderingen op dit verbod te worden 
voorzien met het oog op specifieke 
behoeften, met name wanneer de 
verwerking wordt verricht in het kader van 
de sluiting of uitvoering van een contract 
met de betrokkene of in het kader van
wettige activiteiten door bepaalde 
verenigingen of stichtingen die ernaar 
streven de uitoefening van de fundamentele 
vrijheden mogelijk te maken.

Or. en
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Amendement 471
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn wat 
betreft de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer, verdienen specifieke 
bescherming. Dergelijke gegevens dienen 
niet te worden verwerkt, tenzij de
betrokkene hier uitdrukkelijk 
toestemming voor geeft. Niettemin dient 
uitdrukkelijk in uitzonderingen op dit 
verbod te worden voorzien met het oog op 
specifieke behoeften, met name wanneer 
de verwerking wordt verricht in het kader 
van wettige activiteiten door bepaalde 
verenigingen of stichtingen die ernaar 
streven de uitoefening van de 
fundamentele vrijheden mogelijk te 
maken.

(41) Persoonsgegevens die door hun aard 
bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn wat 
betreft de grondrechten of de persoonlijke 
levenssfeer, verdienen specifieke 
bescherming. Niettemin moet bij de 
verwerking van persoonsgegevens 
rekening worden gehouden met de context 
waarin de verwerking plaats vindt. Dit 
betekent met name dat, om binnen het 
toepassingsgebied van het verbod te 
vallen, de verwerking van 
persoonsgegevens met betrekking tot 
gezondheid bedoeld moet zijn om 
informatie over gezondheid bekend te 
maken. In dit verband moeten alle 
expliciete en impliciete doeleinden van de 
verwerking in aanmerking worden 
genomen. Om het verbod op verwerking 
van de gegevens van toepassing te laten 
zijn, moet het voldoende zijn dat een van 
de doeleinden van de verwerking bestaat 
in het opvragen van informatie over 
gezondheid.

Or. en

Amendement 472
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Er dient ook van het verbod op de 
verwerking van categorieën gevoelige 

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

hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 
Niettemin dient uitdrukkelijk in 
uitzonderingen op dit verbod te worden 
voorzien met het oog op specifieke 
behoeften, met name wanneer de 
verwerking wordt verricht in het kader 
van wettige activiteiten door bepaalde 
verenigingen of stichtingen die ernaar 
streven de uitoefening van de 
fundamentele vrijheden mogelijk te 
maken. Er dient ook van het verbod op de 
verwerking van categorieën gevoelige 
gegevens te kunnen worden afgeweken, 
indien de wet hierin voorziet en er 
passende waarborgen worden geboden ter 
bescherming van persoonsgegevens en 
andere grondrechten, op grond van een 
zwaarwegend algemeen belang en in het 
bijzonder voor gezondheidsdoeleinden, 
met inbegrip van volksgezondheid, zoals 
bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen voor 
de gezondheid of om te zorgen voorhoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen, 
waaronder voor medicijnen of medische 
instrumenten, en sociale bescherming en 
het beheer van gezondheidsdiensten, met 
name om de kwaliteit en kostenefficiëntie 
te waarborgen van de procedures voor de 
afwikkeling van aanvragen voor 
uitkeringen en diensten in het kader van de 
ziektekostenverzekering of voor historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek.

Or. en

Amendement 473
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Er dient ook van het verbod op de 
verwerking van categorieën gevoelige 

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

gegevens te kunnen worden afgeweken, 
indien de wet hierin voorziet en er 
passende waarborgen worden geboden ter 
bescherming van persoonsgegevens en 
andere grondrechten, op grond van een 
zwaarwegend algemeen belang en in het 
bijzonder voor gezondheidsdoeleinden, 
zoals volksgezondheid en sociale 
bescherming en het beheer van 
gezondheidsdiensten, met name om de 
kwaliteit en kostenefficiëntie te 
waarborgen van de procedures voor de 
afwikkeling van aanvragen voor 
uitkeringen en diensten in het kader van de 
ziektekostenverzekering of voor 
historische, statistische en 
wetenschappelijke doeleinden.

Or. en

Amendement 474
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 475
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens is gegrondvest op het 
recht van de betrokkene om controle uit te 
oefenen over de persoonsgegevens die bij 
de verwerking betrokken zijn. Daartoe 
moeten aan de betrokkene duidelijke en 
ondubbelzinnige rechten worden verleend 
op de verstrekking van transparante, 
duidelijke en gemakkelijk te begrijpen 
informatie over de verwerking van zijn of 
haar persoonsgegevens, de rechten van 
toegang, rectificatie en uitwissing van 
persoonsgegevens, het recht van 
gegevensoverdraagbaarheid en het recht 
van bezwaar tegen profilering. Bovendien 
moet de betrokkene ook het recht hebben 
om te beschikken over de mogelijkheid om 
bij de bevoegde, met de 
gegevensbescherming belaste autoriteit 
een klacht in te dienen met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens door 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker en om gerechtelijke 
procedures aan te spannen om zijn of 
haar rechten af te dwingen evenals het 
recht op schadevergoeding ten gevolge 
van een onrechtmatige verwerking of van 
een handeling die onverenigbaar is met 
deze verordening. De bepalingen van deze
verordening dienen deze rechten te 
versterken, verduidelijken, waarborgen en 
waar nodig, te codificeren.
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Or. hu

Amendement 476
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) Betrokkenen dienen te worden 
geïnformeerd over de 
gegevensverwerkingsactiviteiten die 
worden verricht door de entiteit waarmee 
de interactie plaatsvindt zonder te worden 
overweldigd door de hoeveelheid 
informatie die ze ontvangen. Een 
transparant en begrijpelijk 
informatiebeleid is daarom een cruciaal 
element van elk 
gegevensverwerkingskader. Om een 
sneller begrip en een betere 
vergelijkbaarheid van 
gegevensbeschermingsbeleid mogelijk te 
maken, moeten voor de verwerking 
verantwoordelijken bij het verstrekken 
van informatie aan betrokkenen een korte 
op iconen gebaseerde samenvatting van 
het informatiebeleid verstrekken voordat 
ze hun informatiebeleid tot in detail 
uitleggen. Deze op iconen gebaseerde 
informatie moet worden 
gestandaardiseerd, zodat deze in 
schriftelijke en elektronische vorm kan 
worden verstrekt en ook gemakkelijk 
leesbaar is op mobiele apparaten. 
Gedetailleerde uitleg of aanvullende 
opmerkingen kunnen volgen als 
onderdeel van een meer gedetailleerde 
informatieverstrekking aan de 
betrokkenen. Wanneer de samenvatting 
van het gestandaardiseerde 
informatiebeleid elektronisch wordt 
verstrekt, moet deze informatie door 
machines kunnen worden gelezen met het 
oog op innovatieve uitvoeringsregelingen.
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Or. en

Amendement 477
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 478
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Er dienen procedures te worden 
vastgesteld om de betrokkene in staat te 
stellen zijn rechten uit hoofde van deze 
verordening uit te oefenen, zoals 
mechanismen om kosteloos te verzoeken 
om, met name, toegang tot gegevens, 
rectificatie, uitwissing en uitoefening van 
het recht van bezwaar. De voor de 
verwerking verantwoordelijke dient 

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

binnen een gestelde termijn te reageren op 
een verzoek van de betrokkene en een 
eventuele weigering om gehoor te geven 
aan het verzoek van de betrokkene te 
motiveren.

Or. en

Amendement 479
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Or. en

Amendement 480
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Overeenkomstig de beginselen van (48) Overeenkomstig de beginselen van 
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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.

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. De gedetailleerdheid 
van de informatie met betrekking tot de 
bewaringstermijn voor de 
persoonsgegevens kan variëren, 
afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden. Indien mogelijk kan een 
specifieke termijn worden vermeld, maar 
anders is een verwijzing naar een term, 
zoals een voorschrift, voldoende. 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. en

Amendement 481
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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 

(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 geschatte 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 
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van de gegevens. van de gegevens.

Or. en

Amendement 482
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 ter) De voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker moet 
informatie publiceren over het aantal 
door politiële en justitiële autoriteiten 
ingediende verzoeken om 
persoonsgegevens, met inbegrip van de 
landen waaruit deze verzoeken afkomstig 
waren, en over het aantal keren dat deze 
verzoeken geheel of gedeeltelijk werden 
afgewezen. 

Or. en

Amendement 483
Axel Voss

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, welke 
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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.

criteria worden gehanteerd om te bepalen 
hoe lang de gegevens zullen worden
opgeslagen voor elk doeleinde, 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. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Amendement 484
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

ligt aan de verwerking van de 
persoonsgegevens en wat de gevolgen 
zouden kunnen zijn van een dergelijke 
verwerking. Dit recht dient geen afbreuk te 
doen aan de rechten en vrijheden van 
anderen, met inbegrip van het zakengeheim 
of de intellectuele eigendom en met name 
aan het auteursrecht dat de software 
beschermt. Deze overwegingen mogen er 
echter niet toe leiden dat de betrokkene alle 
informatie wordt onthouden.

Or. en

Amendement 485
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 486
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(51) Eenieder dient over het recht te 
beschikken om toegang te verkrijgen tot de 
persoonsgegevens die betreffende hem zijn 
verzameld en dit recht eenvoudig te 
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de 
verwerking op de hoogte kan stellen en 
zich van de rechtmatigheid ervan kan 
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan 
ook recht op te hebben, te weten en te 
worden meegedeeld voor welke doeleinden 
de persoonsgegevens worden verwerkt, 
hoe lang zij worden bewaard, welke 
ontvangers de persoonsgegevens
ontvangen, welke logica er ten grondslag 
ligt aan de verwerking van de 
persoonsgegevens en, 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
bijvoorbeeld zakengeheimen, zoals de 
gebruikte algoritmen, de wijze waarop 
netwerken worden beschermd en de wijze 
waarop informatie wordt beveiligd, 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 
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wordt onthouden.

Or. en

Amendement 487
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 488
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient, met name met 
betrekking tot onlinediensten en online-
identificatiemiddelen, alle redelijke 
maatregelen te nemen om de identiteit te 
controleren van een betrokkene die om 
toegang verzoekt. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke dient persoonsgegevens 
niet uitsluitend te bewaren om op eventuele 
verzoeken te kunnen reageren.

(52) De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient, met name met 
betrekking tot onlinediensten en online-
identificatiemiddelen, in de context van 
het verstrekte product of de geleverde 
dienst of in de context van de 
betrekkingen tussen de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
betrokkene en de gevoelige aard van de 
persoonsgegevens die worden verwerkt,
alle redelijke maatregelen te nemen om de 
identiteit te controleren van een betrokkene 
die om toegang verzoekt. Een voor de 
verwerking verantwoordelijke dient 
persoonsgegevens niet uitsluitend te 
bewaren om op eventuele verzoeken te 
kunnen reageren en mag niet worden 
gedwongen om uitsluitend voor dit doel 
persoonsgegevens te verzamelen.

Or. en

Motivering

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

Amendement 489
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Eenieder dient het recht te hebben 
persoonsgegevens over zichzelf te laten 
rectificeren en het "recht om te worden 
vergeten" als het bewaren van dergelijke 

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

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

Or. en

Motivering

Het "recht om te worden vergeten" is een recht waarin deze verordening niet voorziet. Door 
deze term te gebruiken wordt betrokkenen een recht toegeschreven dat ze in de praktijk niet 
hebben. Het recht om gegevens te wissen moet zo sterk mogelijk zijn, rekening houdend met 
mogelijke problemen om persoonsgegevens van internet te verwijderen. Dit dient te worden 
gedaan door het recht om gegevens te wissen te versterken in plaats van door niet-bestaande 
rechten te beloven via misleidende titels.

Amendement 490
Sylvie Guillaume, Françoise Castex
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Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 491
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het recht om te worden vergeten dient niet van toepassing te zijn op persoonsgegevens over 
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gezondheid wanneer deze gegevens worden verwerkt voor gezondheidsdoeleinden als bedoeld 
in artikel 81, lid 1, onder a). Het is voor de betrokkene van vitaal belang dat er een volledig 
dossier over zijn gezondheid wordt bijgehouden, zodat hij in de loop van zijn leven de meest 
passende zorg en behandelingen kan ontvangen.

Amendement 492
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 493
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

gegevens te beperken in plaats van de 
gegevens te wissen. In die gevallen, en 
voor zover belangen, rechten of 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkene prevaleren, zou deze echter 
het recht op bezwaar tegen dergelijke 
koppelingen met of kopieën of 
reproducties van gegevens moeten 
kunnen uitoefenen.

Or. es

Motivering

Tot de uitzonderingen op het recht om te worden vergeten behoren situaties die typisch zijn 
voor de digitale omgeving, waarin de verspreiding van die gegevens via internet en via het 
gebruik van zoekmachines de betrokkene schade kunnen berokkenen die hij niet verplicht zou 
kunnen worden te dragen. De universele verspreiding en toegang worden beperkt als de 
belangen, rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene prevaleren en als deze geen 
essentieel deel uitmaken van de motieven die het behoud van de originele gegevens 
rechtvaardigen.

Amendement 494
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Eenieder dient het recht te hebben 
persoonsgegevens over zichzelf te laten 
rectificeren en het "recht om te worden 
vergeten" als het bewaren van dergelijke 
gegevens niet in overeenstemming is met 
deze verordening. Betrokkenen dienen met 
name het recht te hebben dat hun 
persoonsgegevens worden uitgewist en niet 
verder worden verwerkt als de gegevens 
niet langer nodig zijn voor de doeleinden 
waarvoor zij zijn verzameld of anderszins 
verwerkt, als de betrokkenen hun 
toestemming voor de verwerking hebben 
ingetrokken of bezwaar maken tegen de 
verwerking van hun persoonsgegevens, of 
als de verwerking van hun 

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

persoonsgegevens op een ander punt niet 
met deze verordening in overeenstemming 
is. Dit recht is uitermate relevant wanneer 
de betrokkene toestemming heeft gegeven 
als kind, toen hij zich nog niet volledig 
bewust was van de risico's van verwerking, 
en dergelijke persoonsgegevens later wil 
verwijderen, met name van het internet. 
Gegevens dienen echter langer te kunnen 
worden bewaard als dit nodig is voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek, voor gezondheidsdoeleinden 
overeenkomstig artikel 81, voor de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting, wanneer de wet dit 
voorschrijft of wanneer er een reden is om 
de verwerking van gegevens te beperken in 
plaats van de gegevens te wissen.

Or. en

Motivering

Om dit consistent te maken met de bewoording van artikel 81.

Amendement 495
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

toestemming voor de verwerking hebben 
ingetrokken of bezwaar maken tegen de 
verwerking van hun persoonsgegevens, of 
als de verwerking van hun 
persoonsgegevens op een ander punt niet 
met deze verordening in overeenstemming 
is. Dit recht is uitermate relevant wanneer 
de betrokkene toestemming heeft gegeven 
als kind, toen hij zich nog niet volledig 
bewust was van de risico's van verwerking, 
en dergelijke persoonsgegevens later wil 
verwijderen, met name van het internet. 
Gegevens dienen echter langer te kunnen 
worden bewaard als dit nodig is voor
historische, statistische en 
wetenschappelijke doeleinden, om redenen 
van algemeen belang op het gebied van de 
volksgezondheid, voor de uitoefening van 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
wanneer de wet dit voorschrijft of wanneer 
er een reden is om de verwerking van 
gegevens te beperken in plaats van de 
gegevens te wissen.

Or. en

Amendement 496
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

hun toestemming voor de verwerking 
hebben ingetrokken of bezwaar maken 
tegen de verwerking van hun 
persoonsgegevens, of als de verwerking 
van hun persoonsgegevens op een ander 
punt niet met deze verordening in 
overeenstemming is. Dit recht is uitermate 
relevant wanneer de betrokkene 
toestemming heeft gegeven als kind, toen 
hij zich nog niet volledig bewust was van 
de risico's van verwerking, en dergelijke 
persoonsgegevens later wil verwijderen, 
met name van het internet. Gegevens 
dienen echter langer te kunnen worden 
bewaard als dit nodig is voor historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek, 
voor gezondheidsdoeleinden 
overeenkomstig artikel 81, voor de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting, wanneer de wet dit 
voorschrijft of wanneer er een reden is om 
de verwerking van gegevens te beperken in 
plaats van de gegevens te wissen. Het 
recht om gegevens te laten wissen moet 
ook niet van toepassing zijn indien het 
bewaren van persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
contract met de betrokkene, of indien er 
op grond van regelgeving een vereiste 
bestaat om deze gegevens te bewaren, of 
ter voorkoming van vermogensdelicten.

Or. en

Amendement 497
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Eenieder dient het recht te hebben 
persoonsgegevens over zichzelf te laten 
rectificeren en het "recht om te worden 

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

gegevens te laten wissen, als het bewaren 
van dergelijke gegevens niet in 
overeenstemming is met deze verordening. 
Betrokkenen dienen met name het recht te 
hebben dat hun persoonsgegevens worden 
uitgewist en niet verder worden verwerkt 
als de gegevens niet langer nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld 
of anderszins verwerkt, als de betrokkenen 
hun toestemming voor de verwerking 
hebben ingetrokken of bezwaar maken 
tegen de verwerking van hun 
persoonsgegevens, of als de verwerking 
van hun persoonsgegevens op een ander 
punt niet met deze verordening in 
overeenstemming is. Dit recht is uitermate 
relevant wanneer de betrokkene 
toestemming heeft gegeven als kind, toen 
hij zich nog niet volledig bewust was van 
de risico's van verwerking, en dergelijke 
persoonsgegevens later wil verwijderen, 
met name van het internet. Gegevens 
dienen echter langer te kunnen worden 
bewaard als dit nodig is voor historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek, 
voor gezondheidsdoeleinden 
overeenkomstig artikel 81, voor de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting, wanneer de wet dit 
voorschrijft of wanneer er een reden is om 
de verwerking van gegevens te beperken in 
plaats van de gegevens te wissen. Het 
recht om gegevens te laten wissen moet 
ook niet van toepassing zijn indien het 
bewaren van persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor de uitvoering van een 
contract met de betrokkene, of indien er 
op grond van regelgeving een vereiste 
bestaat om deze gegevens te bewaren, of 
ter voorkoming van vermogensdelicten.

Or. en

Amendement 498
Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Een betrokkene moet te allen tijde 
algemene toestemming kunnen geven 
voor het gebruik van zijn of haar 
persoonsgegevens voor historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek, 
en moet deze toestemming te allen tijde 
kunnen intrekken.

Or. en

Motivering

Algemene toestemming is noodzakelijk bij onderzoek op het gebied van geneesmiddelen, 
waarbij onder meer gesteund wordt op biobanken en weefselbanken. Biobanken zijn 
verzamelingen van biologische specimens en gegevens die in de loop der tijd zijn verzameld 
ten behoeve van medisch onderzoek en diagnosticering. De optie van algemene toestemming 
door een betrokkene bij de eerste ontmoeting met een arts maakt het voor onderzoekers 
mogelijk om deze gegevens te gebruiken zonder dat ze voor elk klein onderzoek dat ze 
verrichten de betrokkene steeds opnieuw om toestemming hoeven te vragen.

Amendement 499
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Ter versterking van het "recht om te 
worden vergeten" door 
onlinetoepassingen, dient het recht op 
uitwissing van gegevens zodanig te 
worden uitgebreid, dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke die de 
persoonsgegevens openbaar heeft 
gemaakt, verplicht is derden die dergelijke 
gegevens verwerken, ervan op de hoogte 
te stellen dat de betrokkene hun verzoekt 
iedere koppeling met, of kopie of 
reproductie van die persoonsgegevens uit 
te wissen. De voor de verwerking 
verantwoordelijke dient alle redelijke 

Schrappen
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maatregelen te nemen, waaronder 
technische maatregelen, om te 
waarborgen dat voor gegevens waarvan 
de openbaarmaking zijn 
verantwoordelijkheid is, deze derden 
daadwerkelijk worden geïnformeerd. Ten 
aanzien van openbaarmaking van 
persoonsgegevens door een derde dient de 
voor de verwerking verantwoordelijke te 
worden beschouwd als verantwoordelijk 
voor de openbaarmaking als hij de derde 
toestemming heeft verleend voor de 
openbaarmaking.

Or. en

Amendement 500
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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voor de verwerking verantwoordelijke te 
worden beschouwd als verantwoordelijk 
voor de openbaarmaking als hij de derde 
toestemming heeft verleend voor de 
openbaarmaking.

Or. en

Amendement 501
Sylvie Guillaume, Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 502
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 503
Carmen Romero López
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Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Bedoeld wordt dat de betrokkene zich tot de derde moet kunnen wenden die zijn persoonlijke 
gegevens verwerkt, indien hij via de voor de verwerking verantwoordelijke zijn recht om te 
worden vergeten niet kan halen.
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Amendement 504
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 505
Jan Mulder

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 

(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 
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algemeen gebruikt formaat te ontvangen. 
De betrokkenen dienen deze door hen 
verstrekte gegevens ook van de ene 
geautomatiseerde toepassing, zoals een 
sociaal netwerk, naar de andere te kunnen 
doorgeven. Dit dient van toepassing te zijn 
wanneer de betrokkenen de gegevens aan 
het geautomatiseerde verwerkingssysteem 
heeft verstrekt, door toestemming te geven 
dan wel een overeenkomst uit te voeren.

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. Voor de verwerking 
verantwoordelijken dienen te worden 
aangemoedigd om interoperabele 
formaten te ontwikkelen die de 
meeneembaarheid van gegevens mogelijk 
maakt. Dit dient van toepassing te zijn 
wanneer de betrokkenen de gegevens aan 
het geautomatiseerde verwerkingssysteem 
heeft verstrekt, door toestemming te geven 
dan wel een overeenkomst uit te voeren.

Or. en

Motivering

Het moet voor consumenten gemakkelijker worden gemaakt om hun gegevens van de ene 
verwerker/voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere mee te nemen. Dit zal tot 
meer concurrentie leiden.

Amendement 506
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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 

(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, vrij 
beschikbaar, interoperabel en indien 
mogelijk open bron-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 
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wanneer de betrokkenen de gegevens aan 
het geautomatiseerde verwerkingssysteem 
heeft verstrekt, door toestemming te geven 
dan wel een overeenkomst uit te voeren.

sociaal netwerk, naar de andere te kunnen 
doorgeven. Aanbieders van diensten van 
de informatiemaatschappij mogen de 
doorgifte van die gegevens voor de 
verlening van hun diensten niet verplicht 
stellen. Sociale netwerken moeten er 
zoveel mogelijk toe worden aangespoord 
om gegevens zo op te slaan dat zij 
eenvoudig overdraagbaar zijn voor de 
betrokkenen.

Or. en

Amendement 507
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) Wanneer persoonsgegevens 
rechtmatig kunnen worden verwerkt ter 
vrijwaring van een vitaal belang van de 
betrokkene, of op grond van een algemeen 
belang, overheidsgezag of een wettig 
belang van een voor de verwerking 
verantwoordelijke, dient een betrokkene 
niettemin bezwaar te kunnen maken tegen 
de verwerking van gegevens die op hem 
betrekking heeft. Het dient aan de voor de 
verwerking verantwoordelijke te zijn om te 
bewijzen dat zijn gerechtvaardigde 
belangen wellicht zwaarder wegen dan de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene.

(56) Wanneer persoonsgegevens 
rechtmatig kunnen worden verwerkt ter 
vrijwaring van een vitaal belang van de 
betrokkene, of op grond van een algemeen 
belang of overheidsgezag, dient een 
betrokkene niettemin bezwaar te kunnen 
maken tegen de verwerking van gegevens 
die op hem betrekking heeft. Het dient aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
te zijn om te bewijzen dat zijn 
gerechtvaardigde belangen wellicht 
zwaarder wegen dan de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de betrokkene.

Or. en

Motivering

Om het evenwicht tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en de betrokkene te 
herstellen, moet bezwaar tegen gegevensverwerking op grond van een gerechtvaardigd 
belang altijd worden toegestaan, en niet alleen op grond van de specifieke situatie van de 
betrokkene.
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Amendement 508
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(57) Wanneer persoonsgegevens worden 
verwerkt voor een of meer specifieke 
doeleinden, dient de betrokkene het recht 
te hebben om hier vooraf op eenvoudige en 
doeltreffende wijze kosteloos bezwaar 
tegen te maken. Indien toestemming 
oorspronkelijk is gebruikt als 
rechtsgrondslag voor de verwerking, dient 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
de betrokkene met regelmatige 
tussenpozen te informeren over zijn 
rechten krachtens de artikelen 15, 17, 18 
en 19.

Or. en

Amendement 509
Françoise Castex

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(57) Wanneer persoonsgegevens worden 
verwerkt op grond van het 
gerechtvaardigde belang van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, dient de 
betrokkene het recht te hebben om hier op 
eenvoudige en doeltreffende wijze vooraf 
kosteloos bezwaar tegen te maken.

Or. en



AM\926396NL.doc 125/194 PE504.340v01-00

NL

Motivering

Dit amendement houdt verband met de noodzaak van een krachtig recht van bezwaar tegen 
elke gegevensverwerking op grond van een gerechtvaardigd belang en in overeenstemming 
met de nieuwe overweging 39 bis, waarin direct marketing als gerechtvaardigd belang wordt 
uitgesloten.

Amendement 510
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(57) Wanneer persoonsgegevens worden 
verwerkt voor een of meer specifieke 
doeleinden, dient de betrokkene het recht 
te hebben om hier vooraf op eenvoudige en 
doeltreffende wijze kosteloos bezwaar 
tegen te maken.

Or. en

Amendement 511
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 57 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57 bis) Opt-outregelingen houden in dat 
personen kunnen aangeven dat zij geen 
reclameboodschappen of commerciële 
aanbiedingen via een of meer 
communicatiekanalen wensen te 
ontvangen en worden door 
beroepsorganisaties of 
consumentenverenigingen beheerd. 
Overheidsinstanties zouden het gebruik 
ervan door bedrijven ten zeerste moeten 
aanmoedigen. In het kader van 
aanwending van persoonsgegevens ten 
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behoeve van direct marketing dient de 
consument te allen tijde ervan op de 
hoogte te worden gesteld of het bedrijf al 
dan niet gebruikmaakt van een opt-
outregeling. De bedoeling van deze opt-
outregeling en de wijze waarop hiervoor 
kan worden gekozen, dienen bekend te 
worden gemaakt.

Or. fr

Motivering

Opt-outregelingen kunnen een bijzonder passend en doeltreffend hulpmiddel vormen in het 
kader van direct marketing. Nog weinigen zijn echter op de hoogte van het bestaan ervan. De 
verspreiding ervan moet daarom worden aangemoedigd.

Amendement 512
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(58) Een betrokkene dient alleen te 
worden onderworpen aan een maatregel die 
is gebaseerd op profilering als de 
verwerking is gebaseerd op gronden voor 
rechtmatige verwerking en gepaard gaat 
met wetgeving van de Unie of een lidstaat 
die ook voorziet in passende maatregelen 
om het gerechtvaardigde belang van de 
betrokkene te waarborgen. Iedere 
natuurlijke persoon dient het recht te 
hebben om bezwaar te maken tegen 
onderwerping aan een maatregel die is 
gebaseerd op profilering.

Or. en
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Amendement 513
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 514
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 515
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier
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Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 516
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 59
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 517
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 59
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 518
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 60
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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 om de 
verantwoordingsplicht te verzekeren. Met 
name dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke erop toe te zien en te 
worden verplicht aan te tonen dat elke 
verwerking overeenkomstig deze 
verordening geschiedt.

Or. en

Amendement 519
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
zijn zowel bij het ontwerpen als bij de
uitvoering van de verwerking passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nodig, om te waarborgen dat aan de 
bepalingen van deze verordening wordt 
voldaan. Teneinde overeenstemming met 
deze verordening te waarborgen en aan te 
tonen, dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke intern beleid vast te 
stellen en passende maatregelen te treffen, 
die in het bijzonder voldoen aan de 
beginselen inzake privacy by design en by 
default.

(61) Ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
zijn zowel bij het ontwerpen als bij de 
uitvoering van de verwerking passende 
technische en organisatorische maatregelen 
nodig, om te waarborgen dat aan de 
bepalingen van deze verordening wordt 
voldaan. Teneinde overeenstemming met 
deze verordening te waarborgen en aan te 
tonen, dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke de onafhankelijk 
gemaakte keuzes van de betrokkenen te 
allen tijde te eerbiedigen en intern beleid 
vast te stellen en passende maatregelen te 
treffen, die in het bijzonder voldoen aan de 
beginselen inzake privacy by design en by 
default.
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Or. en

Amendement 520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 61

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) Ter bescherming van de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
zijn zowel bij het ontwerpen als bij de 
uitvoering van de verwerking passende 
technische en organisatorische 
maatregelen nodig, om te waarborgen dat 
aan de bepalingen van deze verordening 
wordt voldaan. Teneinde 
overeenstemming met deze verordening te 
waarborgen en aan te tonen, dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke intern 
beleid vast te stellen en passende 
maatregelen te treffen, die in het 
bijzonder voldoen aan de beginselen 
inzake privacy by design en by default.

(61) Om tegemoet te komen aan de 
verwachtingen van consumenten en 
ondernemingen met betrekking tot de
bescherming van de rechten en vrijheden 
van de betrokkenen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens, moeten
zowel bij het ontwerpen als bij de 
uitvoering van de verwerking passende 
organisatorische maatregelen worden 
getroffen, om te waarborgen dat aan de 
bepalingen van deze verordening wordt 
voldaan. Maatregelen ter bevordering van 
de informatie aan de consument en de 
keuzevrijheid moeten worden 
aangemoedigd, via samenwerking binnen 
de sector en het bevorderen van 
innovatieve oplossingen, producten en 
diensten.

Or. en

Motivering

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

Amendement 521
Anna Maria Corazza Bildt, Carlos Coelho

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

(61 bis) Het is belangrijk om een nieuwe, 
gestructureerde dialoog met de sector aan 
te gaan teneinde deze verordening uit te 
voeren. De sector moet een deel van de 
verantwoordelijkheid op zich nemen om 
innovatieve oplossingen, producten en 
diensten aan te dragen, teneinde te zorgen 
voor meer waarborgen ten aanzien van de 
bescherming van persoonsgegevens, in 
het bijzonder die van kinderen, 
bijvoorbeeld door middel van 
gedragscodes en toezichtmechanismen. 
Inspanningen op het gebied van interne 
regelgeving betekenen niet dat de sector 
deze verordening niet hoeft uit te voeren.

Or. en

Amendement 522
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 523
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 524
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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 

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

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

Or. en

Amendement 525
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62 bis) De gegevensuitwisseling tussen de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
een verwerker valt niet onder de in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden 
voor de rechtmatigheid van de 
verwerking. Door de bij overeenkomst 
geregelde gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid en het daardoor 
gecreëerde uniforme niveau van 
bescherming wordt een zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens 
gewaarborgd. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker dienen 
derhalve niet als ontvangers te worden 
beschouwd.

Or. de



AM\926396NL.doc 137/194 PE504.340v01-00

NL

Amendement 526
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(63) Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 
gevestigde verwerker verband houdt met 
het aanbieden van goederen of diensten aan 
dergelijke betrokkenen of met het 
observeren van betrokkenen, dient de voor 
de verwerking verantwoordelijke een 
vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de 
voor de verwerking verantwoordelijke is 
gevestigd in een derde land dat een passend 
beschermingsniveau waarborgt, de voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke een 
onderneming is die de persoonsgegevens 
van minder dan 500 betrokkenen verwerkt
of een overheidsinstantie of –lichaam is 
waar de voor de verwerking 
verantwoordelijke dergelijke betrokkenen 
slechts incidenteel goederen of diensten 
aanbiedt. De vertegenwoordiger dient 
namens de voor de verwerking 
verantwoordelijke op te treden en kan door 
iedere toezichthoudende autoriteit worden 
benaderd.

Or. en

Amendement 527
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 

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

gevestigde verwerker wordt verricht, dient 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
een vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij 
de voor de verwerking verantwoordelijke is 
gevestigd in een derde land dat een passend 
beschermingsniveau waarborgt, de voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke een 
kleine of middelgrote onderneming of een 
overheidsinstantie of –lichaam is, of de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
dergelijke betrokkenen slechts incidenteel 
goederen of diensten aanbiedt De 
vertegenwoordiger dient namens de voor 
de verwerking verantwoordelijke op te 
treden en kan door de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit worden 
benaderd.

Or. en

Amendement 528
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(65) Elke voor de verwerking 
verantwoordelijke en elke verwerker dient 
ertoe te worden verplicht medewerking te 
verlenen aan de toezichthoudende 
autoriteit. Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verwerkingen te documenteren indien één 
van de in artikel 33, lid 2, vermelde 
verwerkingen wordt uitgevoerd; de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker dient op verzoek van de 
nationale autoriteit inzake 
gegevenbescherming documentatie te 
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verstrekken met het oog op het gebruik
daarvan voor het toezicht op 
verwerkingsactiviteiten. 

Or. en

Motivering

Het is aan de voor de verwerking verantwoordelijke of aan de verwerker om de nationale 
autoriteit inzake gegevenbescherming of de betrokkene indien nodig informatie te verschaffen. 
Het is niet de bedoeling dat deze verordening al te normatief is en dat er om documentatie 
van alle verwerkingen wordt gevraagd. Indien nodig ligt de verantwoordelijkheid voor het 
beschikbaar stellen van documentatie bij de verwerker of bij de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Amendement 529
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(65) Voor het aantonen van 
overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkingen te 
documenteren waarvan na een 
risicobeoordeling blijkt dat deze een hoog 
risico vormen ten aanzien van de 
grondrechten van de betrokkenen, in het 
bijzonder hun recht op persoonlijke 
levenssfeer. Elke voor de verwerking 
verantwoordelijke dient ertoe te worden 
verplicht medewerking te verlenen aan de 
toezichthoudende autoriteit en deze 
documentatie op verzoek te verstrekken 
met het oog op het gebruik daarvan voor 
het toezicht op verwerkingsactiviteiten. 
Elke verwerker dient de voor de 
verwerking verantwoordelijke alle 
informatie te verschaffen die nodig is om 
aan zijn verplichtingen krachtens deze 
verordening te voldoen.

Or. en
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Motivering

This amendment matches the amendments to Article 28. The Regulation removes 
administrative burdens of Directive 95/46, such as notification of data processing to the 
supervisory authority. However, it replaces those with costly mandatory compliance burdens. 
Such compliance burdens should are only justifiable for high-risk data processing. Similar 
Directive 95/46, the Regulation should have exemptions from such burdens. However, the size 
of organizations is not the right criterion for such exemptions. Exemptions should be risk-
based. Data processors should only have derivative obligations with respect to documentation 
of data processing. Therefore, they should be required to provide all information necessary 
for the controller to meet his obligations under this Regulation.

Amendement 530
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 531
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

overeenstemming met deze verordening 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke een beschrijving te 
bewaren van verwerkingen waarvoor hij 
verantwoordelijk is. Elke voor de 
verwerking verantwoordelijke dient ertoe 
te worden verplicht medewerking te 
verlenen aan de toezichthoudende autoriteit 
en deze documentatie op verzoek te 
verstrekken met het oog op het gebruik 
daarvan voor het toezicht op 
verwerkingsactiviteiten.

Or. en

Amendement 532
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Lara Comi, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 533
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 66
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
plaatsvindt die strijdig is met deze 
verordening, dienen de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de 
risico's die de verwerking meebrengt te 
beoordelen en maatregelen te treffen om 
deze risico's te beperken. Deze maatregelen 
dienen een passend niveau van veiligheid 
te waarborgen, rekening houdend met de 
stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging enerzijds en de risico's 
die de verwerking en de aard van de te 
beschermen gegevens meebrengen 
anderzijds. Bij het vaststellen van 
technische normen en organisatorische 
maatregelen voor de veiligheid van de 
verwerking dient de Commissie
technologische neutraliteit, 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen en zo nodig samen te werken 
met derde landen.

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
plaatsvindt die strijdig is met deze 
verordening, dienen de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de 
risico's die de verwerking meebrengt te 
beoordelen en maatregelen te treffen om 
deze risico's te beperken. Deze maatregelen 
dienen een passend niveau van veiligheid 
te waarborgen, rekening houdend met de 
stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging enerzijds en de risico's 
die de verwerking en de aard van de te 
beschermen gegevens meebrengen 
anderzijds. Bij het vaststellen van 
technische normen en organisatorische 
maatregelen voor de veiligheid van de 
verwerking dienen technologische 
neutraliteit, interoperabiliteit en innovatie 
te worden bevorderd en dienen zo nodig 
derde landen tot desbetreffende 
samenwerking te worden aangemoedigd.

Or. hu

Amendement 534
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
plaatsvindt die strijdig is met deze 
verordening, dienen de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de 
risico's die de verwerking meebrengt te 
beoordelen en maatregelen te treffen om 
deze risico's te beperken. Deze maatregelen 
dienen een passend niveau van veiligheid 
te waarborgen, rekening houdend met de 

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
plaatsvindt die strijdig is met deze 
verordening, dienen de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de 
risico's die de verwerking meebrengt te 
beoordelen en maatregelen te treffen om 
deze risico's te beperken. Deze maatregelen 
dienen een passend niveau van veiligheid 
te waarborgen, rekening houdend met de 
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stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging enerzijds en de risico's 
die de verwerking en de aard van de te 
beschermen gegevens meebrengen 
anderzijds. Bij het vaststellen van 
technische normen en organisatorische 
maatregelen voor de veiligheid van de 
verwerking dient de Commissie
technologische neutraliteit, 
interoperabiliteit en innovatie te
bevorderen en zo nodig samen te werken 
met derde landen.

stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging enerzijds en de risico's 
die de verwerking en de aard van de te 
beschermen gegevens meebrengen 
anderzijds. Bij het vaststellen van 
technische normen en organisatorische 
maatregelen voor de veiligheid van de 
verwerking dient technologische 
neutraliteit, interoperabiliteit en innovatie 
te worden bevorderd, zo nodig ook ten 
aanzien van derde landen.

Or. en

Amendement 535
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 66

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
plaatsvindt die strijdig is met deze 
verordening, dienen de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de 
risico's die de verwerking meebrengt te 
beoordelen en maatregelen te treffen om 
deze risico's te beperken. Deze maatregelen 
dienen een passend niveau van veiligheid 
te waarborgen, rekening houdend met de 
stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging enerzijds en de risico's 
die de verwerking en de aard van de te 
beschermen gegevens meebrengen 
anderzijds. Bij het vaststellen van 
technische normen en organisatorische 
maatregelen voor de veiligheid van de 
verwerking dient de Commissie 
technologische neutraliteit, 
interoperabiliteit en innovatie te 
bevorderen en zo nodig samen te werken 
met derde landen.

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen 
en te voorkomen dat verwerking 
plaatsvindt die strijdig is met deze 
verordening, dienen de voor de verwerking 
verantwoordelijke de risico's die de 
verwerking meebrengt te beoordelen en 
maatregelen te treffen om deze risico's te 
beperken. Deze maatregelen dienen een 
passend niveau van veiligheid te 
waarborgen, rekening houdend met de 
stand van de techniek en de kosten van de 
tenuitvoerlegging enerzijds en de risico's 
die de verwerking en de aard van de te 
beschermen gegevens meebrengen 
anderzijds.
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Or. en

Amendement 536
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 op de hoogte 
te stellen. De verantwoordelijkheid 
hiervoor berust bij de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Wanneer de inbreuk 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
persoonsgegevens, dienen de betrokkenen 
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te 
worden gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een 
inbreuk moet worden geacht negatieve 
gevolgen te hebben voor de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld 
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke 
schade, ernstige vernedering of aantasting 
van de reputatie. De kennisgeving dient 
zowel de aard van de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens te vermelden als 
aanbevelingen over hoe de betrokkene 
mogelijke negatieve gevolgen kan 
beperken. De betrokkenen dienen zo snel 
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe 
samenwerking met de toezichthoudende 
autoriteit en met inachtneming van de door 



AM\926396NL.doc 145/194 PE504.340v01-00

NL

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.

haarzelf of andere relevante autoriteiten 
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten) 
aangereikte richtsnoeren, in kennis te 
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen 
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten 
worden gesteld om hun de gelegenheid te 
bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

Or. en

Motivering

Voor de verwerking verantwoordelijken zijn niet noodzakelijkerwijs op de hoogte van een 
inbreuk op persoonsgegevens in een bepaalde periode. Het is van belang dat de nationale 
toezichthoudende autoriteit inzake gegevensbescherming onverwijld op de hoogte wordt 
gesteld en dat de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker kan aantonen wat hij 
heeft gedaan na de ontdekking van de inbreuk op persoonsgegevens.

Amendement 537
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie.

Amendement 538
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bieden een onmiddellijke bedreiging te 
beperken, terwijl een langere termijn 
gerechtvaardigd kan zijn als er passende 
maatregelen moeten worden genomen 
tegen aanhoudende of soortgelijke 
inbreuken.

Or. en

Amendement 539
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een regeling
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(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 
inbreuk heeft plaatsgevonden, die een 
negatieve invloed heeft op de persoonlijke
gegevens of op de privacy van de 
betrokkene, dient hij de toezichthoudende 
autoriteit onverwijld, en waar mogelijk 
binnen 72 uur, van een dergelijke inbreuk
op de hoogte te stellen. Wanneer een 
dergelijke kennisgeving niet binnen 72 uur 
kan worden gerealiseerd, dan dient de 
kennisgeving vergezeld te gaan van een 
verklaring voor dergelijke vertraging. 
Wanneer dergelijke inbreuken negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de 
persoonsgegevens, dienen de betrokkenen 
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te 
worden gesteld, zodat zij de nodige 
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen.
 Een inbreuk moet worden geacht 
negatieve gevolgen te hebben voor de 
persoonsgegevens of de persoonlijke 
levenssfeer van een betrokkene, wanneer 
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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.

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. pl

Amendement 540
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. hu

Motivering

De gebondenheid aan uren kan de uitvoering en naleving van de bepaling in specifieke 
gevallen moeizaam doen verlopen. 72 uur is echter te veel en kan in voorkomend geval wel 
drie werkdagen betekenen. Eén werkdag daarentegen is een passende termijn voor het nemen 
van onmiddellijke maatregelen.
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Amendement 541
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 542
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden. Deze verplichting 
leidt tot administratieve en financiële 
lasten, maar heeft niet in alle gevallen 
bijgedragen tot betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft
en te worden vervangen door 
doeltreffende procedures en mechanismen 
die gericht zijn op verwerkingsoperaties 
die naar hun aard, reikwijdte of 
doeleinden waarschijnlijk specifieke 
risico's voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen meebrengen. In dergelijke 
gevallen dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
voorafgaand aan de verwerking een 
privacyeffectbeoordeling uit te voeren, 
waarbij met name wordt gekeken naar de 
geplande maatregelen, waarborgen en 
mechanismen voor het beschermen van 

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden. Deze verplichting 
leidt tot administratieve en financiële 
lasten, maar heeft niet in alle gevallen 
bijgedragen tot betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft.
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persoonsgegevens en het aantonen dat 
aan deze verordening is voldaan.

Or. en

Motivering

In overweging 70 wordt terecht opgemerkt dat de algemene verplichting om de verwerking 
van persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteiten te melden tot een administratieve 
en financiële last leidt; deze verplichting dient daarom niet door een soortgelijke verplichting 
te worden vervangen. In plaats daarvan nemen de voor de verwerking verantwoordelijken 
deel aan raadplegingen en stellen zij uitgebreide effectbeoordelingen op, die de 
toezichthoudende autoriteit alleen op verzoek ter beschikking hoeven te worden gesteld.

Amendement 543
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden. Deze verplichting 
leidt tot administratieve en financiële 
lasten, maar heeft niet in alle gevallen 
bijgedragen tot betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft 
en te worden vervangen door doeltreffende 
procedures en mechanismen die gericht 
zijn op verwerkingsoperaties die naar hun 
aard, reikwijdte of doeleinden 
waarschijnlijk specifieke risico's voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen 
meebrengen. In dergelijke gevallen dient 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker voorafgaand aan de 
verwerking een privacyeffectbeoordeling 
uit te voeren, waarbij met name wordt 
gekeken naar de geplande maatregelen, 
waarborgen en mechanismen voor het 
beschermen van persoonsgegevens en het 

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden, waarbij lidstaten 
verwerkingen die waarschijnlijk geen 
risico voor de betrokkenen inhielden, niet 
aan deze verordening hoefden te 
onderwerpen. Deze verplichting leidt tot 
administratieve en financiële lasten en
heeft niet in alle gevallen bijgedragen tot 
betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft 
en te worden vervangen door doeltreffende 
procedures en mechanismen die gericht 
zijn op verwerkingsoperaties die naar hun 
aard, reikwijdte of doeleinden 
waarschijnlijk specifieke risico's voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen 
meebrengen. In dergelijke gevallen dient 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker voorafgaand aan de 
verwerking een privacyeffectbeoordeling 
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aantonen dat aan deze verordening is 
voldaan.

uit te voeren, waarbij met name wordt 
gekeken naar de geplande maatregelen, 
waarborgen en mechanismen voor het 
beschermen van persoonsgegevens en het 
aantonen dat aan deze verordening is 
voldaan.

Or. en

Amendement 544
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden. Deze verplichting 
leidt tot administratieve en financiële 
lasten, maar heeft niet in alle gevallen 
bijgedragen tot betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft 
en te worden vervangen door doeltreffende 
procedures en mechanismen die gericht 
zijn op verwerkingsoperaties die naar hun 
aard, reikwijdte of doeleinden
waarschijnlijk specifieke risico's voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen 
meebrengen. In dergelijke gevallen dient 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker voorafgaand aan de 
verwerking een privacyeffectbeoordeling 
uit te voeren, waarbij met name wordt 
gekeken naar de geplande maatregelen, 
waarborgen en mechanismen voor het 
beschermen van persoonsgegevens en het 
aantonen dat aan deze verordening is 
voldaan.

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden, waarbij lidstaten 
verwerkingen die waarschijnlijk geen 
risico voor de betrokkenen inhielden, niet 
aan deze verplichting hoefden te 
onderwerpen. Deze verplichting leidt tot 
administratieve en financiële lasten en
heeft niet in alle gevallen bijgedragen tot 
betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft 
en te worden vervangen door doeltreffende 
procedures en mechanismen die gericht 
zijn op verwerkingsoperaties die naar hun 
aard, reikwijdte of doeleinden 
waarschijnlijk aanzienlijke risico's voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen 
meebrengen. In dergelijke gevallen dient 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
voorafgaand aan de verwerking een 
privacyeffectbeoordeling uit te voeren, 
waarbij met name wordt gekeken naar de 
geplande maatregelen, waarborgen en 
mechanismen voor het beschermen van 
persoonsgegevens en het aantonen dat aan 
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deze verordening is voldaan.

Or. en

Motivering

Dit amendement komt overeen met het amendement op artikel 33 en de voorgestelde 
risicogebaseerde benadering. Verder wordt verwezen naar de mogelijkheid om krachtens 
artikel 18 van Richtlijn 95/46/EG, verwerking met een laag risico te ontheffen van de 
kennisgevingsplicht. Deze mogelijkheid stond niet in het Commissievoorstel. Door de 
voorgestelde risicogebaseerde benadering, in het bijzonder in de amendementen op de 
artikelen 28 en 33, wordt deze ontheffing opnieuw ingevoerd.

Amendement 545
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden. Deze verplichting 
leidt tot administratieve en financiële 
lasten, maar heeft niet in alle gevallen 
bijgedragen tot betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft
en te worden vervangen door 
doeltreffende procedures en mechanismen 
die gericht zijn op verwerkingsoperaties 
die naar hun aard, reikwijdte of 
doeleinden waarschijnlijk specifieke 
risico's voor de rechten en vrijheden van 
betrokkenen meebrengen. In dergelijke 
gevallen dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
voorafgaand aan de verwerking een 
privacyeffectbeoordeling uit te voeren, 
waarbij met name wordt gekeken naar de 
geplande maatregelen, waarborgen en 
mechanismen voor het beschermen van 
persoonsgegevens en het aantonen dat 

(70) Richtlijn 95/46/EG voorzag in een 
algemene verplichting om verwerking van 
persoonsgegevens aan de toezichthoudende 
autoriteiten te melden. Deze verplichting 
leidt tot administratieve en financiële 
lasten, maar heeft niet in alle gevallen 
bijgedragen tot betere bescherming van de 
persoonsgegevens. Derhalve dient deze 
ongedifferentieerde algemene 
kennisgevingsplicht te worden afgeschaft.
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aan deze verordening is voldaan.

Or. en

Amendement 546
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Dit dient met name te gelden voor 
nieuw opgezette grootschalige bestanden 
die bedoeld zijn voor het verwerken van 
een aanzienlijke hoeveelheid 
persoonsgegevens op regionaal, nationaal 
of supranationaal niveau en waarvan een 
groot aantal betrokkenen gevolgen zou 
kunnen ondervinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 547
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 71

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71) Dit dient met name te gelden voor 
nieuw opgezette grootschalige bestanden 
die bedoeld zijn voor het verwerken van 
een aanzienlijke hoeveelheid 
persoonsgegevens op regionaal, nationaal 
of supranationaal niveau en waarvan een 
groot aantal betrokkenen gevolgen zou 
kunnen ondervinden.

Schrappen

Or. en
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Amendement 548
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 71bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71 bis) Voor de verwerking 
verantwoordelijken moeten zich richten 
op de bescherming van persoonsgegevens 
gedurende de gehele levenscyclus van 
gegevens, vanaf de verzameling tot aan de 
verwerking tot aan de verwijdering, door 
vanaf het begin af aan in te zetten op een 
duurzaam kader voor gegevensbeheer en 
door vervolgens een alomvattend 
nalevingsmechanisme ten uitvoer te 
leggen.

Or. en

Amendement 549
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 71 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71 ter) Elke voor de gegevensverwerking 
verantwoordelijke moet eerst een 
risicoanalyse van de gegevensverwerking 
uitvoeren, waarbij specifieke risico's voor 
de rechten en vrijheden van betrokkenen 
op grond van aard, reikwijdte of doel 
worden geanalyseerd en wordt beoordeeld 
welke in deze verordening vervatte 
verplichtingen dienen te worden 
nageleefd. De risicoanalyse moet worden 
aangepast indien een van de vermelde 
criteria veranderen en deze moet worden 
gedocumenteerd indien de resultaten geen 
aanleiding geven tot uitvoering van een 
effectbeoordeling inzake 
gegevensbescherming.
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Or. en

Amendement 550
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 71 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(71 quater) Effectbeoordelingen vormen 
de kern van elk duurzaam kader voor 
gegevensbescherming, omdat ze ervoor 
zorgen dat bedrijven zich vanaf het begin 
af aan bewust zijn van alle mogelijke 
gevolgen van hun gegevensverwerkingen. 
Grondige effectbeoordelingen kunnen de 
waarschijnlijkheid van inbreuken op 
persoonsgegevens of van activiteiten die 
de persoonlijke levenssfeer nadelig 
beïnvloeden fundamenteel beperken. 
Effectbeoordelingen op het gebied van 
gegevensverwerking moeten 
dientengevolge consequent betrekking 
hebben op het beheer van de gehele 
levenscyclus van persoonsgegevens, vanaf 
verzameling tot aan verwerking tot aan 
verwijdering, waarbij de voorgenomen 
verwerkingen nauwkeurig worden 
beschreven, alsmede de risico's voor de 
rechten en vrijheden van betrokkenen, de 
voorgenomen maatregelen ter beteugeling 
van de risico's, de waarborgen, de 
veiligheidsmaatregelen en de 
mechanismen ter naleving van de 
verordening.

Or. en

Amendement 551
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 72
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(72) Onder bepaalde omstandigheden kan 
het verstandig en nuttig zijn dat de 
privacyeffectbeoordeling zich niet beperkt 
tot een enkel project, bijvoorbeeld wanneer 
overheidsinstanties of -lichamen een 
gemeenschappelijk applicatie- of 
verwerkingsplatform willen opzetten of 
wanneer meerdere voor de verwerking 
verantwoordelijken van plan zijn een 
gemeenschappelijke applicatie- of 
verwerkingsomgeving in te voeren voor 
een hele bedrijfstak, of een segment 
daarvan, of voor een gangbare horizontale 
activiteit.

(72) Onder bepaalde omstandigheden kan 
het nodig zijn dat de 
privacyeffectbeoordeling zich niet beperkt 
tot een enkel project, bijvoorbeeld wanneer 
overheidsinstanties of -lichamen een 
gemeenschappelijk applicatie- of 
verwerkingsplatform willen opzetten of 
wanneer meerdere voor de verwerking 
verantwoordelijken van plan zijn een 
gemeenschappelijke applicatie- of 
verwerkingsomgeving in te voeren voor 
een hele bedrijfstak, of een segment 
daarvan, of voor een gangbare horizontale 
activiteit.

Or. en

Amendement 552
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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basis van een dergelijke wettelijke 
maatregel, waarin de aard van de 
verwerking is omschreven en passende 
waarborgen zijn opgenomen.

Or. en

Amendement 553
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 554
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Overweging 74



AM\926396NL.doc 161/194 PE504.340v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(74) Wanneer een privacyeffectbeoordeling 
uitwijst dat verwerking bijvoorbeeld door 
het gebruik van specifieke nieuwe 
technologieën gepaard gaat met grote 
specifieke risico's voor de rechten en 
vrijheden van betrokkenen, zoals het 
uitsluiten van personen van hun recht, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke de 
privacyeffectbeoordeling te documenteren 
en een dergelijke beoordeling op verzoek 
ter beschikking te stellen aan de 
toezichthoudende autoriteit. De 
toezichthoudende autoriteit dient te 
worden geraadpleegd in het kader van de 
voorbereiding van een door het nationale 
parlement aan te nemen maatregel of op 
basis van een dergelijke wettelijke 
maatregel, waarin de aard van de 
verwerking is omschreven en passende 
waarborgen zijn opgenomen.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met de amendementen op artikel 34.

Amendement 555
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 74

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74) Wanneer een privacyeffectbeoordeling 
uitwijst dat verwerking bijvoorbeeld door 
het gebruik van specifieke nieuwe 
technologieën gepaard gaat met grote 
specifieke risico's voor de rechten en 
vrijheden van betrokkenen, zoals het 

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

uitsluiten van personen van hun recht, 
dienen voor het begin van de verwerkingen 
de toezichthoudende autoriteiten te worden 
geraadpleegd over gevoelige activiteiten 
die mogelijk niet in overeenstemming zijn 
met deze verordening.

Or. en

Motivering

Wanneer er aanwijzingen zijn dat verwerkingen gepaard gaan met grote specifieke risico's 
voor de rechten en vrijheden van betrokkenen en de risicovolle verwerking mogelijk niet in 
overeenstemming is met deze verordening, dienen de toezichthoudende autoriteiten en de voor 
de verwerking verantwoordelijken en de verwerkers met elkaar in overleg te gaan.

Amendement 556
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 74bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74 bis) Effectbeoordelingen kunnen 
alleen van nut zijn indien bedrijven 
ervoor zorgen dat zij de oorspronkelijk 
erin vervatte beloften naleven. Voor de 
verwerking verantwoordelijken moeten 
daarom periodieke evaluaties inzake 
gegevensbescherming uitvoeren waaruit 
blijkt dat de ingestelde mechanismen voor 
gegevensverwerking in overeenstemming 
zijn met de in de effectbeoordeling inzake 
gegevensbescherming gedane 
toezeggingen. Verder moet blijken dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke in 
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staat is de onafhankelijke keuzes van de 
betrokkenen te eerbiedigen. Indien er 
inconsistenties uit de evaluatie blijken, 
dienen deze bovendien in de evaluatie te 
worden uitgelicht en moeten er 
aanbevelingen worden gedaan voor het 
bewerkstelligen van volledige naleving.

Or. en

Amendement 557
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 74 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74 bis) De organisatie voor 
gegevensbescherming of de functionaris 
voor gegevensbescherming ziet toe op de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker, teneinde de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker te adviseren over naleving van 
deze verordening; hij of zij moet bijstand 
verlenen opdat de kans dat de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen door de 
verwerkingen worden aangetast zo klein 
mogelijk te maken.

Or. en

Amendement 558
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 74 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(74 ter) Organisaties voor 
gegevensbescherming of functionarissen 
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voor gegevensbescherming treden 
onafhankelijk op, wat betekent dat zij 
geen instructies ontvangen ten aanzien 
van de uitoefening van hun functie als 
autoriteit die is aangesteld voor 
gegevenbescherming. De organisatie voor 
gegevensbescherming of de functionaris 
voor gegevensbescherming brengt 
rechtstreeks verslag uit aan de leiding van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker.

Or. en

Motivering

De overweging verwijst naar artikel 36, lid 2.

Amendement 559
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een 
onderneming en meer dan 500 
betrokkenen per jaar betreft, of wanneer 
de kernactiviteiten verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

Or. en



AM\926396NL.doc 165/194 PE504.340v01-00

NL

Amendement 560
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand of een team van 
professionals de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker bij te 
staan bij het toezicht op de interne naleving 
van deze verordening. Dergelijke 
functionarissen voor gegevensbescherming 
dienen in staat te zijn hun taken en 
verplichtingen onafhankelijk te vervullen, 
of zij nu in dienst van de voor de 
verwerking verantwoordelijke zijn of niet. 
De uiteindelijke verantwoordelijkheid 
blijft echter bij de leiding van een 
organisatie berusten.

Or. en

Amendement 561
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking wordt uitgevoerd 
door een onderneming en betrekking heeft 
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onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

op de kernactiviteiten en een aanzienlijk 
risico inhoudt voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, in het 
bijzonder hun recht op persoonlijke 
levenssfeer, bijvoorbeeld regelmatig en 
stelselmatig toezicht op betrokkenen, dient 
iemand de voor de verwerking 
verantwoordelijke bij te staan bij het 
toezicht op de interne naleving van deze 
verordening, ongeacht de maatregelen ter 
beteugeling van dergelijke risico's. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet. In elk ander 
geval is de aanstelling van zo'n 
functionaris optioneel. De functionaris 
voor gegevensbescherming moet worden 
aangewezen op grond van zijn 
professionele kwaliteiten en, in het 
bijzonder, zijn deskundigheid op het 
gebied van de wetgeving en de praktijk 
inzake gegevensbescherming en zijn 
vermogen om zijn of haar taken te 
vervullen. Het vereiste niveau van 
deskundigheid wordt met name bepaald 
op grond van de uitgevoerde 
gegevensverwerking en de vereiste 
bescherming voor de persoonsgegevens 
die worden verwerkt door de voor de 
verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in overeenstemming met de amendementen op artikel 35.

Amendement 562
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 75
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming of het meer dan 500 
betrokkenen per jaar betreft, of wanneer 
de kernactiviteiten, ongeacht de grootte 
van de onderneming, verwerkingen van 
gevoelige gegevens of verwerkingen 
omvatten die regelmatig en stelselmatig 
toezicht vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Wanneer wordt nagegaan of gegevens 
over een groot aantal betrokkenen worden 
verwerkt, moet geen rekening worden 
gehouden met gearchiveerde gegevens die 
dusdanig beperkt zijn dat ze niet onder de 
normale toegangs- en 
verwerkingsactiviteiten van de voor de 
verwerking verantwoordelijke vallen en 
die niet meer kunnen worden gewijzigd.
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet en of zij deze 
opdracht nu voltijds uitvoeren of niet.

Or. en

Amendement 563
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
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wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een 
onderneming die ten minste 50 
werknemers in dienst heeft of die de 
gegevens van ten minste 250 personen 
verwerkt, of wanneer de kernactiviteiten, 
ongeacht de grootte van de onderneming, 
verwerkingen omvatten die regelmatig en 
stelselmatig toezicht vereisen, dient iemand 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker bij te staan bij het toezicht 
op de interne naleving van deze 
verordening. Dergelijke functionarissen 
voor gegevensbescherming dienen in staat 
te zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet. Om de 
onafhankelijkheid van de functionarissen 
voor gegevensbescherming te 
waarborgen, dienen zij bij de uitoefening 
van hun taken een bijzondere 
bescherming tegen ontslag en 
discriminatie te genieten, vergelijkbaar 
met het beschermingsniveau voor 
werknemersvertegenwoordigers dat door 
de nationale wetgeving wordt 
gewaarborgd. Voor de benoeming van de 
functionarissen voor 
gegevensbescherming dient de 
instemming van de ondernemingsraad te 
worden verkregen. Bovendien moeten de 
functionarissen voor 
gegevensbescherming op kosten van de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker de mogelijkheid krijgen tot 
verdere scholing.

Or. de

Amendement 564
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 75
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming of betrekking heeft op meer 
dan 249 betrokkenen per jaar, of wanneer 
de kernactiviteiten, ongeacht de grootte 
van de onderneming, verwerkingen 
omvatten die regelmatig en stelselmatig 
toezicht vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Wanneer wordt nagegaan of gegevens 
over een groot aantal betrokkenen worden 
verwerkt, moet geen rekening worden 
gehouden met gearchiveerde gegevens die 
dusdanig beperkt zijn dat ze niet vallen 
onder de normale toegangs- en 
verwerkingsactiviteiten van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en niet 
langer kunnen worden gewijzigd.
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet en of zij deze 
opdracht nu voltijds uitvoeren of niet. De 
functionaris voor gegevensbescherming 
moet met name worden geraadpleegd 
voordat systemen voor de 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens worden ontworpen, 
aangekocht, ontwikkeld en opgezet, om de 
beginselen van privacy by design en 
privacy by default te kunnen naleven.

Or. hu

Motivering

Bij de definitie van het begrip "grote onderneming" wordt uitgegaan van een 
personeelsbestand van meer dan 249 personen. Daarom is het overmatig de andere gevallen 
op 500 vast te stellen. Met het oog op de samenhang is een verwerking die betrekking heeft op 
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meer dan 249 personen maatgevend.

Amendement 565
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet. Om hun 
onafhankelijkheid te waarborgen, moeten 
functionarissen voor 
gegevensbescherming tijdens de 
uitoefening van hun functie speciale 
bescherming genieten tegen ontslag en 
discriminatie, te vergelijken met 
vakbonds- of 
werknemersvertegenwoordigers, 
krachtens nationale wetgeving en 
praktijken. Functionarissen voor 
gegevensbescherming moeten met 
toestemming van vertegenwoordigers van 
de werkvloer worden aangesteld. 

Or. en
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Amendement 566
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 75

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bij te staan bij het toezicht op de 
interne naleving van deze verordening. 
Dergelijke functionarissen voor 
gegevensbescherming dienen in staat te 
zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in 
dienst van de voor de verwerking 
verantwoordelijke zijn of niet.

(75) Wanneer de verwerking wordt 
uitgevoerd in de overheidssector of 
wanneer de verwerking in de particuliere 
sector wordt uitgevoerd door een grote 
onderneming, of wanneer de 
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van 
de onderneming, verwerkingen omvatten 
die regelmatig en stelselmatig toezicht 
vereisen, dient iemand of een organisatie 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker bij te staan bij het toezicht 
op de interne naleving van deze 
verordening. Dergelijke functionarissen 
voor gegevensbescherming of organisaties 
voor gegevensbescherming dienen in staat 
te zijn hun taken en verplichtingen 
onafhankelijk te vervullen.

Or. en

Amendement 567
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75 bis) De functionaris voor 
gegevensbescherming dient ten minste 
over de volgende kwalificaties te 
beschikken: brede kennis van de inhoud 
en toepassing van de wet inzake 
gegevensbescherming, met inbegrip van 
technische en organisatorische 
maatregelen en procedures; deskundig 
betreffende de technische vereisten voor 
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privacy by design, privacy by default en 
gegevensbeveiliging; sectorspecifieke 
kennis in overeenstemming met de grootte 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker en de 
gevoeligheid van de te verwerken 
gegevens; het vermogen om inspecties en 
raadplegingen te verrichten, om 
documentatie te verzamelen en 
logbestanden te analyseren; evenals 
grondige kennis van de functies en 
bevoegdheden van de 
personeelsvertegenwoordiging. De voor de 
verwerking verantwoordelijke moet de 
functionaris voor gegevensbescherming 
de kans bieden deel te nemen aan 
voortgezette opleiding om de 
gespecialiseerde kennis te onderhouden 
die hij of zij nodig heeft bij de uitvoering 
van zijn of haar taken.

Or. hu

Motivering

De bereidheid tot samenwerking kan niet op een bevredigende manier worden gemeten en is 
eerder een algemene beroepstaak. Maar kennis van de bevoegdheid van de 
personeelsvertegenwoordiging is ook bij verwerkingskwesties van groot belang.

Amendement 568
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 75 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(75 bis) Wanneer de functionaris voor 
gegevensbescherming door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of door de 
verwerker in dienst wordt genomen, dient 
de functionaris voor 
gegevensbescherming teneinde de 
onafhankelijkheid bij de uitvoering van 
zijn taken te waarborgen bijzondere 
bescherming te genieten tegen ontslag en 
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discriminatie, te vergelijken met 
werknemersvertegenwoordigers, 
overeenkomstig nationale wetgeving en 
praktijken. Hij moet met toestemming van 
vertegenwoordigers van de werkvloer 
worden aangesteld. Functionarissen voor 
gegevensbescherming moeten met 
betrekking tot hun taken de mogelijkheid 
hebben om tijdens de reguliere werktijd 
regelmatig trainingen te volgen, zonder 
verlies van loon. De kosten van de 
trainingen behoren voor rekening van de 
werkgever te komen.

Or. en

Amendement 569
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76) Verenigingen en andere organen die 
categorieën van voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers 
vertegenwoordigen, dienen te worden 
aangemoedigd om gedragscodes op te 
stellen, binnen de grenzen van deze 
verordening, teneinde de doeltreffende 
uitvoering van deze verordening in de 
praktijk te bevorderen, rekening houdend 
met het specifieke karakter van de 
verwerkingen in sommige sectoren.

(76) Verenigingen en andere organen die 
categorieën van voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers 
vertegenwoordigen, dienen te worden 
aangemoedigd om, met instemming van de 
ondernemingsraad, gedragscodes op te 
stellen, binnen de grenzen van deze 
verordening, teneinde de doeltreffende 
uitvoering van deze verordening in de 
praktijk te bevorderen, rekening houdend 
met het specifieke karakter van de 
verwerkingen in sommige sectoren.

Or. de

Amendement 570
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 77
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(77) Teneinde de transparantie en naleving 
van deze verordening te versterken, dienen 
toezichthoudende autoriteiten de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers die deze verordening correct 
toepassen hetzelfde standaard merkteken 
voor gegevensbescherming toe te kennen, 
het "Europese 
Gegevensbeschermingszegel". De 
toezichthoudende autoriteiten moeten 
dezelfde normen hanteren wanneer zij 
voor de verwerking verantwoordelijken 
certificeren, maar zij mogen vrijelijk 
beslissen over de kosten van de 
certificering. Het Europese 
Gegevensbeschermingszegel dient
vertrouwen te scheppen bij betrokkenen, 
alsmede rechtszekerheid te bieden aan de 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
tegelijkertijd Europese 
gegevensbeschermingsnormen te 
exporteren zodat niet-Europese bedrijven 
dankzij hun certificering makkelijker 
kunnen toetreden tot Europese markten.

Or. en

Amendement 571
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 572
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(77) Teneinde de transparantie en naleving 
van deze verordening te versterken, dient 
het instellen van 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en -
merktekens te worden bevorderd, zodat 
betrokkenen snel het beschermingsniveau 
van relevante producten en diensten 
kunnen beoordelen. Bedrijven die na een 
certificeringsprocedure zijn gecertificeerd 
worden geclassificeerd als bedrijven die 
voldoende 
gegevensbeschermingsgaranties hebben 
ingebouwd voor geschikte technische-, 
veiligheids- en organisatorische 
maatregelen en procedures ten aanzien 
van de eisen van deze verordening om de 
bescherming van de rechten van de 
betrokkene te waarborgen.

Or. en

Amendement 573
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 77

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77) Teneinde de transparantie en naleving 
van deze verordening te versterken, dient

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

toezichthoudende autoriteiten voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers die deze verordening correct 
toepassen hetzelfde standaard merkteken 
voor gegevensbescherming toe te kennen, 
het "Europese 
Gegevensbeschermingszegel". De 
toezichthoudende autoriteiten moeten 
dezelfde normen hanteren wanneer zij 
voor de verwerking verantwoordelijken 
certificeren. De kosten van de 
certificering dienen in alle lidstaten gelijk 
te zijn en dienen door het Europees 
Comité voor Gegevensbescherming te 
worden vastgesteld. Het Europese 
Gegevensbeschermingszegel dient 
vertrouwen te scheppen bij betrokkenen, 
alsmede rechtszekerheid te bieden aan de 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
tegelijkertijd Europese 
gegevensbeschermingsnormen te 
exporteren zodat niet-Europese bedrijven 
dankzij hun certificering makkelijker toe 
kunnen treden tot Europese markten.

Or. en

Amendement 574
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 77 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(77 bis) Met het oog op een betere 
wederzijdse erkenning van certificaten op 
het gebied van onderbrenging van 
gezondheidsgegevens en de oprichting 
van een Europees 
certificeringsmechanisme dient het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming in samenwerking 
met de nationale toezichthoudende 
autoriteiten richtsnoeren en 
aanbevelingen voor harmonisatie van 
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nationale certificaten op het gebied van 
onderbrenging van gezondheidsgegevens 
op te stellen.

Or. fr

Amendement 575
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Overweging 78 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(78 bis) Om voor een doeltreffende 
bescherming van persoonsgegevens te 
zorgen, is het gezien het geografische 
toepassingsgebied van deze verordening 
noodzakelijk de werkingssfeer ervan uit te 
breiden tot de verwerking, de opslag en 
het gebruik van uit de Unie afkomstige 
persoonsgegevens in derde landen.

Or. de

Motivering

Er moet worden voorkomen dat verwerkers van gegevens in derde landen waar een lager of 
ander beschermingsniveau geldt, mogelijkheden vinden om de regelgeving te omzeilen. 
Europese gegevens moeten overal ter wereld aan Europese normen voor de bescherming zijn 
onderworpen – niet in de laatste plaats met het oog op het concurrentievermogen van de EU.

Amendement 576
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 79

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 577
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 80

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(80) De Commissie kan besluiten, met 
rechtskracht voor de gehele Unie, dat 
bepaalde derde landen, of een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, 
of een internationale organisatie een 
passend niveau van bescherming van 
persoonsgegevens bieden, en daarmee in 
de gehele Unie rechtszekerheid en 
eenvormigheid verschaffen ten aanzien van 
derde landen of internationale organisaties 
die geacht worden een dergelijk 
beschermingsniveau te bieden. In zulke 
gevallen mogen persoonsgegevens naar de 
betrokken landen worden doorgegeven 
zonder dat verdere toestemming 
noodzakelijk is.

(80) De Commissie kan besluiten, met 
rechtskracht voor de gehele Unie, dat 
bepaalde derde landen, of een gebied in 
een derde land, of een internationale 
organisatie een passend niveau van 
bescherming van persoonsgegevens 
bieden, en daarmee in de gehele Unie 
rechtszekerheid en eenvormigheid 
verschaffen ten aanzien van derde landen 
of internationale organisaties die geacht 
worden een dergelijk beschermingsniveau 
te bieden. In zulke gevallen mogen 
persoonsgegevens naar de betrokken 
landen worden doorgegeven zonder dat 
verdere toestemming noodzakelijk is. De 
Commissie kan eveneens besluiten om, 
nadat zij het derde land daarvan in kennis 
heeft gesteld en haar beweegredenen 
volledig heeft toegelicht, een dergelijk 
besluit in te trekken.

Or. en

Amendement 578
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 83



AM\926396NL.doc 179/194 PE504.340v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(83) Indien er geen besluit is genomen 
waarbij een beschermingsniveau passend 
wordt verklaard, dient de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker maatregelen te nemen om het 
ontoereikende niveau van 
gegevensbescherming in een derde land te 
verhelpen door middel van passende 
waarborgen voor de betrokkenen. 
Dergelijke passende maatregelen kunnen 
erin bestaan gebruik te maken van 
bindende bedrijfsvoorschriften, 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die zijn vastgesteld 
door de Commissie, modelbepalingen 
inzake gegevensbescherming die zijn 
vastgesteld door een toezichthoudende 
autoriteit of contractbepalingen die zijn 
goedgekeurd door een toezichthoudende 
autoriteit, of andere geschikte en
evenredige maatregelen die 
gerechtvaardigd zijn in het licht van alle 
omstandigheden van een 
gegevensbewerking of een reeks van 
gegevensbewerkingen en die zijn 
goedgekeurd door een toezichthoudende 
autoriteit.

(83) Indien er geen besluit is genomen 
waarbij een beschermingsniveau passend 
wordt verklaard, dient de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker maatregelen te nemen om het 
ontoereikende niveau van 
gegevensbescherming in een derde land te 
verhelpen door middel van passende 
waarborgen voor de betrokkenen. 
Dergelijke passende maatregelen kunnen 
erin bestaan gebruik te maken van 
bindende bedrijfsvoorschriften, 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die zijn vastgesteld 
door de Commissie, modelbepalingen 
inzake gegevensbescherming die zijn
vastgesteld door een toezichthoudende 
autoriteit of contractbepalingen die zijn 
goedgekeurd door een toezichthoudende 
autoriteit. Deze passende waarborgen 
moeten in gelijke mate de eerbiediging 
van de rechten van betrokkenen 
handhaven als in verwerkingen binnen de 
EU, in het bijzonder met betrekking tot 
doelbinding, recht tot toegang, rectificatie, 
uitwissing en vergoeding.

Or. en

Amendement 579
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 84

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(84) Dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker kan 
gebruikmaken van modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die zijn vastgesteld 
door de Commissie of een 

(84) Dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker kan 
gebruikmaken van modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die zijn vastgesteld 
door de Commissie of een 
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toezichthoudende autoriteit, dient niet in te 
houden dat hij de modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming niet in een bredere 
overeenkomst mag opnemen of geen 
andere bepalingen mag toevoegen, mits 
deze niet direct of indirect in tegenspraak 
zijn met de door de Commissie of een 
toezichthoudende autoriteit vastgestelde 
standaardcontractbepalingen en geen 
afbreuk doen aan de grondrechten of 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkenen.

toezichthoudende autoriteit, dient niet in te 
houden dat hij de modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming niet in een bredere 
overeenkomst mag opnemen of geen 
andere bepalingen mag toevoegen, mits 
deze niet direct of indirect in tegenspraak 
zijn met de door de Commissie of een 
toezichthoudende autoriteit vastgestelde 
standaardcontractbepalingen en geen 
afbreuk doen aan de grondrechten of 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkenen. In sommige scenario's kan 
het verstandig zijn om voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers aan te 
moedigen nog striktere waarborgen te 
bieden via bijkomende contractuele 
verplichtingen, als aanvulling op de 
standaardclausules inzake bescherming.

Or. en

Amendement 580
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(85) Een bedrijfsconcern dient voor zijn 
internationale doorgiften uit de Unie naar 
organisaties binnen hetzelfde 
bedrijfsconcern te kunnen gebruikmaken 
van goedgekeurde bindende bedrijfsregels, 
mits daarin bepaalde essentiële beginselen 
en afdwingbare rechten zijn vastgelegd die 
passende waarborgen bieden ten aanzien 
van de doorgifte of categorieën van 
doorgiften van persoonsgegevens.

(85) Een bedrijfsconcern dient voor zijn 
internationale doorgiften uit de Unie naar 
organisaties binnen hetzelfde 
bedrijfsconcern te kunnen gebruikmaken 
van goedgekeurde bindende bedrijfsregels, 
mits daarin alle essentiële beginselen en 
afdwingbare rechten zijn vastgelegd die 
passende waarborgen bieden ten aanzien 
van de doorgifte of categorieën van 
doorgiften van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 581
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Overweging 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(86) Doorgifte dient mogelijk te zijn in 
bepaalde gevallen waarin de betrokkene 
daartoe toestemming heeft gegeven, 
wanneer de doorgifte nodig is in het kader 
van een overeenkomst of van een 
rechtsvordering, wanneer in de wetgeving 
van de Unie of van de lidstaat vastgelegde 
gewichtige redenen van algemeen belang 
zulks vereisen, of wanneer het gaat om een 
doorgifte uit een bij de wet ingesteld 
register dat bedoeld is voor raadpleging 
door het publiek of personen met een 
gerechtvaardigd belang. In het laatste geval 
dient bij een dergelijke doorgifte niet de 
totaliteit van de in dit register opgenomen 
gegevens of categorieën gegevens te 
worden verstrekt en wanneer een register 
bedoeld is voor raadpleging door personen 
met een gerechtvaardigd belang, dient de 
doorgifte slechts plaats te vinden op 
verzoek van deze personen of wanneer de 
gegevens voor hen zijn bestemd.

(86) Doorgifte dient mogelijk te zijn in 
bepaalde gevallen waarin de betrokkene 
daartoe toestemming heeft gegeven, 
wanneer de doorgifte nodig is in het kader 
van een overeenkomst of van een 
rechtsvordering, wanneer in de wetgeving 
van de Unie of van de lidstaat vastgelegde 
gewichtige redenen van algemeen belang 
zulks vereisen, of wanneer het gaat om een 
doorgifte uit een bij de wet ingesteld 
register dat bedoeld is voor raadpleging 
door het publiek of personen met een 
gerechtvaardigd belang. In het laatste geval 
dient bij een dergelijke doorgifte niet de 
totaliteit van de in dit register opgenomen 
gegevens of categorieën gegevens te 
worden verstrekt en wanneer een register 
bedoeld is voor raadpleging door personen 
met een gerechtvaardigd belang, dient de 
doorgifte slechts plaats te vinden op 
verzoek van deze personen of wanneer de 
gegevens voor hen zijn bestemd, waarbij 
ten volle rekening wordt gehouden met de 
belangenafweging van de grondrechten 
en de belangen van de betrokkene.

Or. en

Amendement 582
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(87) Deze afwijkingen dienen met name te 
gelden voor gegevensdoorgiften die nodig 
zijn op grond van gewichtige redenen van 
algemeen belang, zoals internationale 

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

gegevensuitwisselingen tussen 
mededingingsautoriteiten, belasting- of 
douanediensten, financiële 
toezichthoudende autoriteiten, diensten met 
bevoegdheid op het gebied van de sociale 
zekerheid of de autoriteiten belast met de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
en de vervolging van strafbare feiten. Het 
doorgeven van persoonsgegevens voor 
zulke belangrijke doeleinden van 
algemeen belang mag enkel gebeuren 
voor occasionele doorgiften. Alle 
omstandigheden van de doorgifte moeten 
in elk afzonderlijk geval grondig worden 
overwogen.

Or. en

Amendement 583
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bestrijding van fraude in de sportwereld, zoals manipulatie van wedstrijden en doping, is een 
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gewichtige zaak van algemeen belang die gecoördineerd internationaal optreden van alle 
verantwoordelijke instanties vereist, waaronder rechtshandhavingsinstanties en 
sportorganisaties.

Amendement 584
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(87) Deze afwijkingen dienen met name te 
gelden voor gegevensdoorgiften die nodig 
zijn op grond van gewichtige redenen van 
algemeen belang, waaronder 
internationale gegevensuitwisseling op 
basis van internationale overeenkomsten 
of regelingen met betrekking tot 
autoriteiten van derde landen, zoals
mededingingsautoriteiten, belasting- of 
douanediensten, financiële 
toezichthoudende autoriteiten, diensten met 
bevoegdheid op het gebied van de sociale 
zekerheid, instanties die fraude in de 
sportwereld bestrijden of de autoriteiten 
belast met de voorkoming, het onderzoek, 
de opsporing en de vervolging van 
strafbare feiten. Het doorgeven van 
persoonsgegevens voor zulke belangrijke 
doeleinden van algemeen belang mag 
enkel gebeuren voor occasionele 
doorgiften. Alle omstandigheden van de 
doorgifte moeten in elk afzonderlijk geval 
grondig worden overwogen.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie en daaraan 
toegevoegd dat de voorgestelde verduidelijking van de overweging, samen met een 
voorgesteld amendement op artikel 45, lid 5, een einde zal maken aan de onzekerheid, 
wanneer "internationale gegevensuitwisselingen tussen regelgevende autoriteiten" zijn 
toegestaan" "om gewichtige redenen van algemeen belang".
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Amendement 585
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 586
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 587
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 588
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(88) Doorgiften die niet als frequent of 
massaal kunnen worden aangemerkt, 
dienen ook mogelijk te zijn voor 
gerechtvaardigde belangen van door de 

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

voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker, indien hij alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte heeft beoordeeld. Dit 
zou bijvoorbeeld het geval zijn indien de 
verwerking historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden dient.

Or. en

Amendement 589
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(88) Bij doorgiften met betrekking tot de 
verwerking voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden dient 
rekening te worden gehouden met de 
gewettigde verwachting van de 
maatschappij dat er wordt gestreefd naar 
vermeerdering van kennis.

Or. en

Amendement 590
Anna Hedh, Britta Thomsen
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Voorstel voor een verordening
Overweging 88

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 591
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 592
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 89

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 593
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(90) Sommige derde landen stellen wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften vast waarmee wordt 
beoogd de 
gegevensverwerkingsactiviteiten van 
natuurlijke en rechtspersonen die onder de 
jurisdictie van de lidstaten vallen, 
rechtstreeks te regelen. De extraterritoriale 
toepassing van deze wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften kan in strijd zijn met 
het internationaal recht en een 
belemmering vormen voor de bij deze 
verordening gegarandeerde bescherming 
van personen in de Unie. Doorgiften 

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

dienen alleen te kunnen plaatsvinden 
wanneer wordt voldaan aan de 
voorwaarden die in deze verordening 
worden gesteld aan doorgifte naar derde 
landen. Wanneer voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers worden 
geconfronteerd met tegenstrijdige 
nalevingseisen tussen de rechtspraak van 
de EU enerzijds en die van een derde land 
anderzijds, moet de Commissie ervoor 
zorgen dat het EU-recht te allen tijde 
prevaleert. De Commissie moet de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker richtsnoeren bieden en bijstand 
verlenen en het conflict omtrent de 
rechtsbevoegdheid met het derde land in 
kwestie proberen op te lossen.

Or. en

Amendement 594
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 90

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(90) Sommige derde landen stellen wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften vast waarmee wordt 
beoogd de 
gegevensverwerkingsactiviteiten van 
natuurlijke en rechtspersonen die onder de 
jurisdictie van de lidstaten vallen, 
rechtstreeks te regelen. De extraterritoriale 
toepassing van deze wetten, 
bestuursrechtelijke bepalingen en andere 
rechtsvoorschriften kan in strijd zijn met 
het internationaal recht en een 
belemmering vormen voor de bij deze 
verordening gegarandeerde bescherming 
van personen in de Unie. Doorgiften 
dienen alleen te kunnen plaatsvinden 
wanneer wordt voldaan aan de 
voorwaarden die in deze verordening 

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

verordening worden gesteld aan doorgifte 
naar derde landen. Dit kan onder meer het 
geval zijn wanneer verstrekking nodig is 
voor een algemeen belang dat erkend is in 
het Unierecht of in het recht van de lidstaat 
waarvan de voor de verwerking 
verantwoordelijke onderdaan is. Het is aan 
de Commissie om door middel van een 
gedelegeerde handeling vast te stellen 
wanneer er sprake is van zwaarwegende 
algemene belangen. Het bestaan van 
wetgeving die zelfs maar in theorie 
extraterritoriale toegang tot de gegevens 
van Europese burgers toestaat, dient op 
zichzelf, en los van de toepassing van 
wetgeving, te worden beschouwd als 
grond voor intrekking van de erkenning 
van de geschiktheid van het 
gegevensbeschermingsstelsel van dat land 
of van enige soortgelijke bilaterale 
regeling.

Or. en

Amendement 595
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verminderen.

Or. en

Motivering

Het éénloketsysteem dient consequent te worden toegepast op zowel binnen als buiten de EU 
gevestigde voor de verwerking verantwoordelijken die onderworpen zijn aan de wetgeving.

Amendement 596
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 97

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 597
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Voorstel voor een verordening
Overweging 97 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(97 bis) Wanneer personen van mening 
zijn dat door een onderneming in een 
andere lidstaat inbreuk is gemaakt op hun 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens (dat zij bijvoorbeeld als 
consumenten of werknemers genieten), 
moeten zij de mogelijkheid hebben zich tot 
de gegevensbeschermingsautoriteit van 
hun keuze te richten. Indien op grond van 
dezelfde klacht reeds een procedure in een 
andere lidstaat is ingeleid, kan een 
gegevensbeschermingsautoriteit waarbij 
de zaak eveneens aanhangig is gemaakt, 
haar procedure schorsen. De 
hoofdautoriteit voor de 
gegevensbescherming moet haar 
activiteiten met die van de andere 
betrokken autoriteiten coördineren. In het 
geval van onenigheid over juridische 
vraagstukken wordt de kwestie voorgelegd 
aan het Europees Hof van Justitie.

Or. de

Amendement 598
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Overweging 97 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(97 bis) Indien het gaat om bezwaren of 
klachten van de betrokkene zou deze  zich 
in ieder geval moeten kunnen wenden tot 
de toezichthoudende autoriteit van zijn 
lidstaat, die, indien zij dit gezien de 
omvang van de zaak passend vindt, in 
overleg met andere toezichthoudende 
autoriteiten procedures kan voorstellen 
die moeten worden geleid door de 
belangrijkste autoriteit, die een beslissing 
moet nemen die vervolgens door alle 
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betrokken toezichthoudende autoriteiten 
moet worden toegepast. Over de 
verschillen van inzicht die tussen de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten 
zouden kunnen rijzen, moet worden 
beslist door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt wat betreft de toezichthoudende autoriteiten een 
besluitvormingsmechanisme in te voeren voor alle kwesties die voortvloeien uit klachten van 
burgers uit een bepaalde lidstaat. Afhankelijk van de kwestie zou men onder leiding van een 
hoofdautoriteit tot een gezamenlijk optreden moeten kunnen komen, waarbij over de 
verschillen van inzicht moet worden beslist door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. Dit alles om de praktische toepassing van het systeem mogelijk te 
maken wanneer dit in gang wordt gezet door de klacht van een betrokkene.

Amendement 599
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98) De bevoegde autoriteit die een 
dergelijk éénloketsysteem aanbiedt, dient 
de toezichthoudende autoriteit te zijn van 
de lidstaat waar de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker zijn 
belangrijkste vestiging heeft.

(98) De leidende autoriteit die een 
dergelijk éénloketsysteem aanbiedt, dient 
de toezichthoudende autoriteit te zijn van 
de lidstaat waar de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker zijn 
belangrijkste vestiging heeft.

Or. en

Amendement 600
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 98

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(98) De bevoegde autoriteit die een (98) De bevoegde autoriteit die een 
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dergelijk éénloketsysteem aanbiedt, dient 
de toezichthoudende autoriteit te zijn van 
de lidstaat waar de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker zijn 
belangrijkste vestiging heeft.

dergelijk éénloketsysteem aanbiedt, dient 
de toezichthoudende autoriteit te zijn van 
de lidstaat waar de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker zijn 
belangrijkste vestiging heeft. Indien 
onduidelijk is wat de hoofdvestiging is, 
moet aan de hand van de 
conformiteitstoetsing, en op verzoek van 
de toezichthoudende autoriteit, worden 
vastgesteld wat de hoofdvestiging is van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker. 

Or. en

Amendement 601
Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Overweging 99

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(99) Hoewel deze verordening ook van 
toepassing is op de activiteiten van 
nationale gerechtelijke instanties, dient de 
bevoegdheid van de toezichthoudende 
autoriteiten zich niet uit te strekken tot de 
verwerking van persoonsgegevens door 
die instanties in het kader van hun 
gerechtelijke taken, zulks om de 
onafhankelijkheid van de rechter bij de 
uitvoering van gerechtelijke taken te 
vrijwaren. Deze ontheffing dient echter 
strikt beperkt te blijven tot daadwerkelijke 
gerechtelijke activiteiten in het kader van 
rechtszaken en niet te gelden voor andere 
activiteiten die rechters overeenkomstig 
het nationale recht verrichten.

Schrappen

Or. hu


