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Amendement 602
Alexandra Thein

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.

(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 op het gebied van 
preventieve justitie en niet te gelden voor 
andere activiteiten die rechters 
overeenkomstig het nationale recht 
verrichten.

Or. en

Motivering

In de meeste lidstaten is preventieve justitie vast onderdeel van de activiteiten van de rechters. 
De onafhankelijkheid van de rechter dient niet alleen in rechtsgedingen te worden 
gewaarborgd, maar tevens in andere procedures als bijvoorbeeld voogdij-, kadastrale en 
handelsregisterprocedures.

Amendement 603
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(101) Iedere toezichthoudende autoriteit (101) Iedere toezichthoudende autoriteit 
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dient kennis te nemen van klachten die 
door een betrokkene zijn ingediend en de 
zaak te onderzoeken. Het onderzoek dat 
naar aanleiding van een klacht wordt 
uitgevoerd, heeft een voor het specifieke 
geval passende reikwijdte en kan worden 
onderworpen aan rechterlijke toetsing. De 
toezichthoudende autoriteit dient de 
betrokkene binnen een redelijke termijn in 
kennis te stellen van de voortgang en het 
resultaat van de klacht. Indien de zaak 
verder onderzoek of coördinatie met een 
andere toezichthoudende autoriteit vereist, 
dient de betrokkene tussentijdse informatie 
te worden verstrekt.

dient kennis te nemen van klachten die 
door een betrokkene of een organisatie die 
optreedt in het algemeen belang zijn 
ingediend en de zaak te onderzoeken. Het 
onderzoek dat naar aanleiding van een 
klacht wordt uitgevoerd, heeft een voor het 
specifieke geval passende reikwijdte en 
kan worden onderworpen aan rechterlijke 
toetsing. De toezichthoudende autoriteit 
dient de betrokkene of de vereniging
binnen een redelijke termijn in kennis te 
stellen van de voortgang en het resultaat 
van de klacht. Indien de zaak verder 
onderzoek of coördinatie met een andere 
toezichthoudende autoriteit vereist, dient 
de betrokkene tussentijdse informatie te 
worden verstrekt.

Or. hu

Motivering

In Hongaarse bewoordingen geeft het woord "vereniging" een niet-gouvernementele 
rechtsvorm aan. "Organisatie" daarentegen kan ook op een maatschappelijke of 
publiekrechtelijke organisatie duiden.

Amendement 604
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(101) Iedere toezichthoudende autoriteit 
dient kennis te nemen van klachten die 
door een betrokkene zijn ingediend en de 
zaak te onderzoeken. Het onderzoek dat 
naar aanleiding van een klacht wordt 
uitgevoerd, heeft een voor het specifieke 
geval passende reikwijdte en kan worden 
onderworpen aan rechterlijke toetsing. De 
toezichthoudende autoriteit dient de 
betrokkene binnen een redelijke termijn in 
kennis te stellen van de voortgang en het 
resultaat van de klacht. Indien de zaak 

(101) Iedere toezichthoudende autoriteit 
dient kennis te nemen van klachten die zijn 
ingediend door een betrokkene, instantie, 
vereniging of organisatie die het 
algemeen belang vertegenwoordigt of 
namens een of meerdere betrokkenen 
optreedt en de zaak te onderzoeken. Het 
onderzoek dat naar aanleiding van een 
klacht wordt uitgevoerd, heeft een voor het 
specifieke geval passende reikwijdte en 
kan worden onderworpen aan rechterlijke 
toetsing. De toezichthoudende autoriteit 
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verder onderzoek of coördinatie met een 
andere toezichthoudende autoriteit vereist, 
dient de betrokkene tussentijdse informatie 
te worden verstrekt.

dient de betrokkene of in voorkomende 
gevallen de instantie, vereniging of 
organisatie binnen een redelijke termijn in 
kennis te stellen van de voortgang en het 
resultaat van de klacht. Indien de zaak 
verder onderzoek of coördinatie met een 
andere toezichthoudende autoriteit vereist, 
dient de betrokkene tussentijdse informatie 
te worden verstrekt.

Or. en

Amendement 605
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 105

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(105) Om te verzekeren dat deze 
verordening in de gehele Unie consequent 
wordt toegepast, dient een 
conformiteitstoetsing te worden vastgesteld 
voor samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten en met de 
Commissie. Deze toetsing dient met name 
te worden toegepast wanneer een
toezichthoudende autoriteit voornemens is 
een maatregel te nemen inzake 
verwerkingen die betrekking hebben op het 
aanbieden van goederen of diensten aan 
betrokkenen in meerdere lidstaten of op het 
toezicht op dergelijke betrokkenen, of die 
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor 
het vrije verkeer van persoonsgegevens. 
Het dient ook van toepassing te zijn 
wanneer een toezichthoudende autoriteit of 
de Commissie verzoekt om de 
aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing te onderwerpen. 
Deze toetsing dient geen afbreuk te doen 
aan maatregelen die de Commissie kan 
nemen in de uitoefening van de 
bevoegdheden die haar bij de Verdragen 

(105) Om te verzekeren dat deze 
verordening in de gehele Unie consequent 
wordt toegepast, dient een 
conformiteitstoetsing te worden vastgesteld 
voor samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten en met de 
Commissie. Deze toetsing dient met name 
te worden toegepast wanneer de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit voornemens is 
een maatregel te nemen inzake 
verwerkingen die betrekking hebben op het 
aanbieden van goederen of diensten aan 
betrokkenen in meerdere lidstaten of op het 
toezicht op dergelijke betrokkenen, of die 
aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor 
het vrije verkeer van persoonsgegevens. 
Het dient ook van toepassing te zijn 
wanneer een toezichthoudende autoriteit of 
de Commissie verzoekt om de 
aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing te onderwerpen. 
Deze toetsing dient geen afbreuk te doen 
aan maatregelen die de Commissie kan 
nemen in de uitoefening van de 
bevoegdheden die haar bij de Verdragen 
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zijn toegekend. zijn toegekend.

Or. en

Amendement 606
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 107

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(107) Teneinde ervoor te zorgen dat de 
bepalingen van deze verordening worden 
nageleefd, kan de Commissie een met 
redenen omklede aanbeveling uitbrengen 
over de ter sprake gebrachte 
aangelegenheden.

Or. en

Amendement 607
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(110) Op het niveau van de Unie dient een 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te worden ingesteld. 
Dit comité dient de bij artikel 29 van 
Richtlijn 95/46/EG opgerichte Groep voor 
de bescherming van personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
te vervangen. Het dient te bestaan uit de 
hoofden van de toezichthoudende autoriteit 
van iedere lidstaat en de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming. De Commissie 
dient deel te nemen aan zijn activiteiten.

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

bij te dragen tot de consistente toepassing 
van deze richtlijn in de Unie, onder meer 
door de Commissie advies te verlenen en 
de samenwerking tussen de 
toezichthoudende autoriteiten in de Unie te 
bevorderen. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dient bij de 
uitvoering van zijn taken onafhankelijk op 
te treden.

Or. en

Motivering

Er is geen enkele reden waarom de Commissie zitting zou moeten hebben in het Europees 
Comité voor gegevensbescherming dat volledig onafhankelijk dient te zijn.

Amendement 608
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Overweging 110

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(110) Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dient de dialoog met 
de betrokken belanghebbenden, zoals 
verenigingen van betrokkenen, 
consumentenorganisaties en andere 
relevante belanghebbenden te versterken.
Deze groep van deskundigen en 
belanghebbenden dient door het Comité 
zelf te worden aangewezen, dient zich te 
concentreren op kwesties die voor alle 
betrokken partijen van belang zijn en 
dient deze kwesties onder de aandacht te 
brengen van het Comité. Daarnaast kan 
de voorzitter van het Comité 
vertegenwoordigers van het Europees 
Parlement of andere relevante organen 
uitnodigen om de zittingen van het Comité 
bij te wonen.
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toezichthoudende autoriteiten in de Unie 
te bevorderen. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dient bij de 
uitvoering van zijn taken onafhankelijk 
op te treden.

Or. de

Amendement 609
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Overweging 110 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(110 bis) Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming dient transparant 
tewerk te gaan en waar mogelijk en gepast 
belanghebbenden raadplegen bij de 
ontwikkeling van specificaties, adviezen, 
richtsnoeren of eender welke andere 
output krachtens deze verordening.

Or. en

Amendement 610
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Overweging 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(112) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
volgens het recht van een lidstaat zijn 
opgericht, dienen het recht te hebben om 
een klacht in te dienen bij een 

Schrappen
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toezichthoudende autoriteit of namens 
betrokkenen door wie zij naar behoren 
zijn gemachtigd het recht op beroep in 
rechte uit te oefenen, en om onafhankelijk 
van een klacht van een betrokkene zelf 
een klacht in te dienen indien zij menen 
dat zich een inbreuk op persoonsgegevens 
heeft voorgedaan.

Or. en

Amendement 611
Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Overweging 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(112) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
volgens het recht van een lidstaat zijn 
opgericht, dienen het recht te hebben om 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit of namens 
betrokkenen door wie zij naar behoren zijn 
gemachtigd het recht op beroep in rechte 
uit te oefenen, en om onafhankelijk van 
een klacht van een betrokkene zelf een 
klacht in te dienen indien zij menen dat 
zich een inbreuk op persoonsgegevens 
heeft voorgedaan.

(112) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
volgens het recht van een lidstaat zijn 
opgericht, dienen het recht te hebben om 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit of namens 
betrokkenen door wie zij naar behoren zijn 
gemachtigd het recht op beroep in rechte 
uit te oefenen. Eenieder heeft het recht om 
onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene zelf een klacht in te dienen 
indien hij meent dat zich een inbreuk op 
persoonsgegevens heeft voorgedaan.

Or. hu

Amendement 612
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 112
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(112) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
volgens het recht van een lidstaat zijn 
opgericht, dienen het recht te hebben om 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit of namens 
betrokkenen door wie zij naar behoren 
zijn gemachtigd het recht op beroep in 
rechte uit te oefenen, en om onafhankelijk 
van een klacht van een betrokkene zelf 
een klacht in te dienen indien zij menen 
dat zich een inbreuk op persoonsgegevens 
heeft voorgedaan.

(112) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met tot doel hebben (…) of om 
onafhankelijk van de klacht van een 
betrokkene een eigen klacht in te dienen 
ingeval deze van mening is dat er sprake 
is van inbreuk op deze verordening. De 
Commissie dient de collectieve 
handhaving van de rechten van 
betrokkenen te bevorderen en in zoverre 
haalbaar binnen de begroting dergelijke 
instanties, organisaties of verenigingen 
van financiële middelen te voorzien.

Or. en

Motivering

De toevoeging stelt financiering voor handhaving door ngo's en consumentenorganisaties 
voor zonder enige verplichtingen voor de Commissie. Financiering is noodzakelijk om ervoor 
te zorgen dat dit instrument daadwerkelijk in de praktijk wordt toegepast en kan tevens helpen 
andere handhavingsmethodes te vermijden die voor de verwerking verantwoordelijken op 
hoge kosten kunnen jagen.

Amendement 613
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(112) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
volgens het recht van een lidstaat zijn 
opgericht, dienen het recht te hebben om 
een klacht in te dienen bij een 

(112) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de
rechten en belangen van natuurlijke 
personen tot doel hebben of het algemeen 
belang behartigen en die volgens het recht 
van een lidstaat zijn opgericht, dienen het 
recht te hebben om een klacht in te dienen 
bij een toezichthoudende autoriteit of 
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toezichthoudende autoriteit of namens 
betrokkenen door wie zij naar behoren zijn 
gemachtigd het recht op beroep in rechte 
uit te oefenen, en om onafhankelijk van 
een klacht van een betrokkene zelf een 
klacht in te dienen indien zij menen dat 
zich een inbreuk op persoonsgegevens 
heeft voorgedaan.

namens betrokkenen door wie zij naar 
behoren zijn gemachtigd het recht op 
beroep in rechte uit te oefenen, en om 
onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene zelf een klacht in te dienen 
indien zij menen dat zich een inbreuk op 
persoonsgegevens heeft voorgedaan.

Or. en

Amendement 614
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 112

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(112) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
volgens het recht van een lidstaat zijn 
opgericht, dienen het recht te hebben om 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit of namens 
betrokkenen door wie zij naar behoren zijn 
gemachtigd het recht op beroep in rechte 
uit te oefenen, en om onafhankelijk van 
een klacht van een betrokkene zelf een 
klacht in te dienen indien zij menen dat 
zich een inbreuk op persoonsgegevens 
heeft voorgedaan.

(112) Alle organen, organisaties of 
verenigingen die handelen in het 
algemeen belang en die volgens het recht 
van een lidstaat zijn opgericht, dienen in de 
geest van deze verordening het recht te 
hebben om een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit of namens 
betrokkenen door wie zij naar behoren zijn 
gemachtigd het recht op beroep in rechte 
uit te oefenen, en om onafhankelijk van
een klacht van een betrokkene zelf een 
klacht in te dienen indien zij menen dat 
zich een inbreuk op persoonsgegevens 
heeft voorgedaan.

Or. hu

Motivering

Het is te algemeen om geen concrete melding van gegevensbescherming te maken. Dat is 
echter wel wat uit deze verordening naar voren komt.
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Amendement 615
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker

Voorstel voor een verordening
Overweging 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(114) Teneinde de juridische bescherming 
van de betrokkene te beschermen wanneer 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
gevestigd in een andere lidstaat dan die 
waar de betrokkene woont, kan de 
betrokkene alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben, vragen 
om namens hem in de andere lidstaat 
tegen de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit een vordering in te stellen.

Schrappen

Or. en

Amendement 616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(114) Teneinde de juridische bescherming 
van de betrokkene te beschermen wanneer 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
gevestigd in een andere lidstaat dan die 
waar de betrokkene woont, kan de 
betrokkene alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben, vragen 
om namens hem in de andere lidstaat tegen 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit 

(114) Teneinde de juridische bescherming 
van de betrokkene te beschermen wanneer 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
gevestigd in een andere lidstaat dan die 
waar de betrokkene woont, kan de 
betrokkene alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen natuurlijke personen
tot doel hebben of het algemeen belang 
behartigen, vragen om namens hem in de 
andere lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
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een vordering in te stellen. in te stellen.

Or. en

Amendement 617
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 114

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(114) Teneinde de juridische bescherming 
van de betrokkene te beschermen wanneer 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
gevestigd in een andere lidstaat dan die 
waar de betrokkene woont, kan de 
betrokkene alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben, vragen 
om namens hem in de andere lidstaat tegen 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit 
een vordering in te stellen.

(114) Teneinde de juridische bescherming 
van de betrokkene te beschermen wanneer 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit is 
gevestigd in een andere lidstaat dan die 
waar de betrokkene woont, kan de 
betrokkene in de geest van deze 
verordening alle organen, organisaties of 
verenigingen die handelen in het 
algemeen belang, vragen om namens hem 
in de andere lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Or. hu

Motivering

Overweging 112 voorgesteld overeenkomstig amendement.

Amendement 618
Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Overweging 115

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(115) Wanneer de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit in een andere 
lidstaat is gevestigd en niet optreedt of 
onvoldoende maatregelen heeft getroffen 

Schrappen
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naar aanleiding van een klacht, kan de 
betrokkene de toezichthoudende autoriteit 
van de lidstaat waar hij gewoonlijk 
verblijft, verzoeken om tegen die bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen bij de bevoegde gerechtelijke 
instantie in de andere lidstaat. De 
beslissing of het passend is om gevolg te 
geven aan het verzoek, is aan de 
aangezochte toezichthoudende autoriteit 
en kan worden onderworpen aan 
rechterlijke toetsing.

Or. hu

Amendement 619
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 116

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(116) Voor procedures tegen een voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker dient de verzoeker te kunnen 
kiezen om de zaak aanhangig te maken bij 
een rechter in de lidstaat waar de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker een vestiging heeft, of dit te 
doen in de lidstaat waar de betrokkene 
woont, tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie is 
die krachtens overheidsbevoegdheid 
handelt.

(116) Voor procedures tegen een voor de 
verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker dient de verzoeker te kunnen 
kiezen om de zaak aanhangig te maken bij 
een rechter in de lidstaat waar de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker een vestiging heeft, of dit te 
doen in de lidstaat waar de betrokkene 
woont, tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie is 
die krachtens overheidsbevoegdheid 
handelt of een andere instantie waaraan 
een taak van algemeen belang is 
toevertrouwd.

Or. en

Motivering

Niet de aard van het orgaan dat de dienst levert maar de aard van de geleverde dienst zelf 
dient bepalend te zijn voor de vraag of er ten overstaan van rechterlijke instantie in een 
andere lidstaat een procedure aangespannen kan worden tegen een voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker.
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Amendement 620
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 118

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 621
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 118

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 622
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 119 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(119 bis) De lidstaten moeten ingeval van 
ernstige inbreuk op de bepalingen van 
deze verordening in de vorm van manifest 
onethisch commercieel gedrag jegens de 
betrokkene en de uitoefening van hun 
rechten, strafrechtelijke sancties kunnen 
opleggen zoals bijvoorbeeld opschorting 
of tijdelijke intrekking van een 
handelsvergunning.

Or. en

Amendement 623
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 120

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(120) Teneinde de administratieve sancties 
tegen inbreuken op deze verordening te 
versterken en te harmoniseren dient iedere 
toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn 
om administratieve overtredingen te 
bestraffen. In deze verordening dienen de 
overtredingen te worden benoemd en 
maxima te worden vastgesteld voor de 
daaraan verbonden administratieve 
geldboeten, die evenredig moeten zijn met 
de betrokken situatie en per afzonderlijk 
geval dienen te worden bepaald, met 
inachtneming van met name de aard, de 
ernst en de duur van de inbreuk. De 

(120) Teneinde de administratieve sancties 
tegen inbreuken op deze verordening te 
versterken en te harmoniseren dient iedere 
toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn 
om administratieve overtredingen te 
bestraffen. Er moeten administratieve 
geldboeten worden benoemd, die 
evenredig zijn met de betrokken situatie en 
per afzonderlijk geval dienen te worden 
bepaald, met inachtneming van de aard, de 
ernst en de duur van de inbreuk, alsook de 
procedures die getroffen zijn gezien de 
context en de risico's van de 
gegevensverwerking, de mate waarin de 
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conformiteitstoetsing kan ook worden 
gebruikt met betrekking tot verschillen bij 
de toepassing van administratieve sancties.

natuurlijke persoon of rechtspersoon 
verantwoordelijk is en reeds eerder 
inbreuken heeft gepleegd, de mate van de 
technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die ten uitvoer 
zijn gelegd en de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te 
verhelpen. De conformiteitstoetsing kan 
ook worden gebruikt met betrekking tot 
verschillen bij de toepassing van 
administratieve sancties.

Or. en

Amendement 624
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 120

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(120) Teneinde de administratieve sancties 
tegen inbreuken op deze verordening te 
versterken en te harmoniseren dient iedere 
toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn 
om administratieve overtredingen te 
bestraffen. In deze verordening dienen de 
overtredingen te worden benoemd en 
maxima te worden vastgesteld voor de 
daaraan verbonden administratieve 
geldboeten, die evenredig moeten zijn met 
de betrokken situatie en per afzonderlijk 
geval dienen te worden bepaald, met 
inachtneming van met name de aard, de 
ernst en de duur van de inbreuk. De 
conformiteitstoetsing kan ook worden 
gebruikt met betrekking tot verschillen bij 
de toepassing van administratieve sancties.

(120) Teneinde de administratieve sancties 
tegen inbreuken op deze verordening te 
versterken en te harmoniseren dient iedere 
toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn 
om administratieve overtredingen te 
bestraffen. Er moeten administratieve 
geldboeten worden benoemd, die 
evenredig zijn met de betrokken situatie en 
per afzonderlijk geval dienen te worden 
bepaald, met inachtneming van de aard, de 
ernst en de duur van de inbreuk, alsook de 
procedures die getroffen zijn gezien de 
context en de risico's van de 
gegevensverwerking, de mate waarin de 
natuurlijke persoon of rechtspersoon 
verantwoordelijk is en reeds eerder 
inbreuken heeft gepleegd, de mate van de 
technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die ten uitvoer 
zijn gelegd en de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te 
verhelpen. De conformiteitstoetsing kan 
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ook worden gebruikt met betrekking tot 
verschillen bij de toepassing van 
administratieve sancties.

Or. en

Amendement 625
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke doeleinden of voor 
artistieke en literaire doeleinden dient te 
worden voorzien in uitzonderingen op een 
aantal bepalingen van deze verordening
teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting, inzonderheid het recht om 
inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, 
zoals dat met name bij artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt gewaarborgd. Dit 
dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten 
wettelijke maatregelen te treffen om de 
uitzonderingen en beperkingen vast te 
stellen die nodig zijn voor een juiste balans 
tussen deze grondrechten. De lidstaten 
dienen dergelijke uitzonderingen en 
afwijkingen vast te stellen met betrekking 
tot de algemene beginselen, de rechten van 
betrokkenen, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker, de 
doorgifte van gegevens naar derde landen 
of internationale organisaties, de 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten en samenwerking en 
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er 

(121) Er dienen telkens als dat nodig is 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
vereisten van een aantal bepalingen van 
deze verordening te kunnen worden 
aangebracht, teneinde het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting, inzonderheid 
het recht om inlichtingen te ontvangen of te 
verstrekken, zoals dat met name bij artikel 
11 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie wordt gewaarborgd. 
Dit dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Overeenkomstig het Protocol 
betreffende het publieke-omroepstelsel in 
de lidstaten bij het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, de Verdragen tot 
oprichting van de Europese 
Gemeenschappen en sommige 
bijbehorende akten dient de bevoegdheid 
van de lidstaten om hun eigen openbare 
omroep vorm te geven ook gerespecteerd 
te worden op het gebied van de 
gegevensbescherming. Derhalve dienen de 
lidstaten wettelijke maatregelen te treffen 
om de uitzonderingen en beperkingen vast 
te stellen die nodig zijn voor een juiste 
balans tussen deze grondrechten. De 
lidstaten dienen dergelijke uitzonderingen 
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evenwel niet toe bewegen te voorzien in 
uitzonderingen op de andere bepalingen 
van deze verordening. Gelet op het belang 
van het recht van vrijheid van 
meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd. 
Voor de in het kader van deze verordening 
vast te stellen uitzonderingen en 
afwijkingen dienen de lidstaten 
activiteiten derhalve als "journalistiek"
aan te merken, indien deze activiteiten de 
bekendmaking aan het publiek van 
informatie, meningen of ideeën tot doel 
hebben, ongeacht het voor de doorgifte 
gebruikte medium. Het hoeft niet 
noodzakelijkerwijs om activiteiten van 
mediaondernemingen te gaan en zij 
kunnen met of zonder winstoogmerk 
worden uitgevoerd.

en afwijkingen vast te stellen met 
betrekking tot de algemene beginselen, de 
rechten van betrokkenen, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker, de doorgifte van gegevens naar 
derde landen of internationale organisaties, 
de onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten en samenwerking en 
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er 
evenwel niet toe bewegen te voorzien in 
uitzonderingen op de andere bepalingen 
van deze verordening. Gelet op het belang 
van het recht van vrijheid van 
meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd.

Or. en

Motivering

De formulering "voor uitsluitend journalistieke doeleinden of voor artistieke en literaire 
doeleinden"is niet breed genoeg en kan mediadiensten de nodige problemen opleveren als het 
gaat om de verwerking van vertrouwelijke gegevens voor hun journalistieke werkzaamheden 
waarbij de verwerking van de gegevens an sich niet journalistiek is. Verdere verwijzing naar 
het Protocol van Amsterdam dat erg belangrijk is voor de publieke omroep, bijvoorbeeld in 
Duitsland. Aangezien het onderdeel uitmaakt van het Verdrag van Lissabon dient het 
Protocol van Amsterdam tevens te worden nageleefd als het om gegevensbescherming gaat.

Amendement 626
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Overweging 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke doeleinden of voor 
artistieke en literaire doeleinden dient te 

(121) Er dienen als het om de verwerking 
van persoonsgegevens gaat 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
vereisten van een aantal bepalingen van 
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worden voorzien in uitzonderingen op een 
aantal bepalingen van deze verordening
teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting, inzonderheid het recht om 
inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, 
zoals dat met name bij artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt gewaarborgd. Dit 
dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten 
wettelijke maatregelen te treffen om de 
uitzonderingen en beperkingen vast te 
stellen die nodig zijn voor een juiste balans 
tussen deze grondrechten. De lidstaten 
dienen dergelijke uitzonderingen en 
afwijkingen vast te stellen met betrekking 
tot de algemene beginselen, de rechten van 
betrokkenen, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker, de 
doorgifte van gegevens naar derde landen 
of internationale organisaties, de 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten en samenwerking en 
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er 
evenwel niet toe bewegen te voorzien in 
uitzonderingen op de andere bepalingen 
van deze verordening. Gelet op het belang 
van het recht van vrijheid van 
meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd. 
Voor de in het kader van deze verordening 
vast te stellen uitzonderingen en 
afwijkingen dienen de lidstaten 
activiteiten derhalve als "journalistiek"
aan te merken, indien deze activiteiten de 
bekendmaking aan het publiek van 
informatie, meningen of ideeën tot doel 
hebben, ongeacht het voor de doorgifte 
gebruikte medium. Het hoeft niet 
noodzakelijkerwijs om activiteiten van 
mediaondernemingen te gaan en zij 
kunnen met of zonder winstoogmerk 

deze verordening te kunnen worden 
aangebracht, teneinde het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting, inzonderheid 
het recht om inlichtingen te ontvangen of te 
verstrekken, zoals dat met name bij artikel 
11 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie wordt gewaarborgd. 
Dit dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor journalistieke of 
voor artistieke en literaire doeleinden, met 
name op audiovisueel gebied en in 
nieuws- en persarchieven te gelden. 
Derhalve dienen de lidstaten wettelijke 
maatregelen te treffen om de 
uitzonderingen en beperkingen vast te 
stellen die nodig zijn voor een juiste balans 
tussen deze grondrechten. De lidstaten 
dienen dergelijke uitzonderingen en 
afwijkingen vast te stellen met betrekking 
tot de algemene beginselen, de rechten van 
betrokkenen, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker, de 
doorgifte van gegevens naar derde landen 
of internationale organisaties, de 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten en samenwerking en 
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er 
evenwel niet toe bewegen te voorzien in 
uitzonderingen op de andere bepalingen 
van deze verordening. Gelet op het belang 
van het recht van vrijheid van 
meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals
journalistiek, ruim te worden uitgelegd.
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worden uitgevoerd.

Or. en

Motivering

Dit verduidelijkt, in de geest van amendement 68 van de rapporteur, dat de vrijheid van 
meningsuiting algemeen beschermd wordt en niet uitsluitend voor journalisten, kunstenaars 
en schrijvers. Teneinde ervoor te zorgen dat het huidige beschermingsniveau van deze 
personen niet wordt aangetast, dienen journalistieke, artistieke en literaire doeleinden 
uitdrukkelijk, op een niet beperkende wijze te worden aangehaald.

Amendement 627
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend
journalistieke doeleinden of voor artistieke 
en literaire doeleinden dient te worden 
voorzien in uitzonderingen op een aantal 
bepalingen van deze verordening teneinde 
het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting, inzonderheid het recht om 
inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, 
zoals dat met name bij artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt gewaarborgd. Dit 
dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten 
wettelijke maatregelen te treffen om de 
uitzonderingen en beperkingen vast te 
stellen die nodig zijn voor een juiste 
balans tussen deze grondrechten. De 
lidstaten dienen dergelijke uitzonderingen 
en afwijkingen vast te stellen met 
betrekking tot de algemene beginselen, de 
rechten van betrokkenen, de voor de 

(121) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor journalistieke 
doeleinden of voor artistieke en literaire 
doeleinden dient te worden voorzien in 
uitzonderingen op een aantal bepalingen 
van deze verordening teneinde het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting, inzonderheid 
het recht om inlichtingen te ontvangen of te 
verstrekken, zoals dat met name bij artikel 
11 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie wordt gewaarborgd. 
Dit dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Gelet op het belang van het recht 
van vrijheid van meningsuiting in elke 
democratische samenleving, dienen 
begrippen die betrekking hebben op die 
vrijheid, zoals journalistiek, ruim te 
worden uitgelegd en dient rekening te 
worden gehouden met de technologische 
ontwikkelingen en de nieuwe digitale 
media.
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verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker, de doorgifte van gegevens naar 
derde landen of internationale 
organisaties, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten en 
samenwerking en conformiteit. Zulks mag 
de lidstaten er evenwel niet toe bewegen te 
voorzien in uitzonderingen op de andere 
bepalingen van deze verordening. Gelet 
op het belang van het recht van vrijheid 
van meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd.
Voor de in het kader van deze verordening 
vast te stellen uitzonderingen en 
afwijkingen dienen de lidstaten 
activiteiten derhalve als "journalistiek"
aan te merken, indien deze activiteiten de 
bekendmaking aan het publiek van 
informatie, meningen of ideeën tot doel 
hebben, ongeacht het voor de doorgifte 
gebruikte medium. Het hoeft niet 
noodzakelijkerwijs om activiteiten van 
mediaondernemingen te gaan en zij 
kunnen met of zonder winstoogmerk 
worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 628
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke doeleinden of voor 
artistieke en literaire doeleinden dient te 
worden voorzien in uitzonderingen op een 
aantal bepalingen van deze verordening
teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 

(121) Er dienen telkens als dat nodig is 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
vereisten van een aantal bepalingen van 
deze verordening te kunnen worden 
aangebracht, teneinde het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
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regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting, inzonderheid het recht om 
inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, 
zoals dat met name bij artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt gewaarborgd. Dit 
dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten 
wettelijke maatregelen te treffen om de 
uitzonderingen en beperkingen vast te 
stellen die nodig zijn voor een juiste balans 
tussen deze grondrechten. De lidstaten 
dienen dergelijke uitzonderingen en 
afwijkingen vast te stellen met betrekking 
tot de algemene beginselen, de rechten van 
betrokkenen, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker, de 
doorgifte van gegevens naar derde landen 
of internationale organisaties, de 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten en samenwerking en 
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er 
evenwel niet toe bewegen te voorzien in 
uitzonderingen op de andere bepalingen 
van deze verordening. Gelet op het belang 
van het recht van vrijheid van 
meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd. 
Voor de in het kader van deze verordening 
vast te stellen uitzonderingen en 
afwijkingen dienen de lidstaten 
activiteiten derhalve als "journalistiek"
aan te merken, indien deze activiteiten de 
bekendmaking aan het publiek van 
informatie, meningen of ideeën tot doel 
hebben, ongeacht het voor de doorgifte 
gebruikte medium. Het hoeft niet 
noodzakelijkerwijs om activiteiten van 
mediaondernemingen te gaan en zij 
kunnen met of zonder winstoogmerk 
worden uitgevoerd.

vrijheid van meningsuiting, inzonderheid 
het recht om inlichtingen te ontvangen of te 
verstrekken, zoals dat met name bij artikel 
11 van het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie wordt gewaarborgd. 
Dit dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten 
wettelijke maatregelen te treffen om de 
uitzonderingen en beperkingen vast te 
stellen die nodig zijn voor een juiste balans 
tussen deze grondrechten. De lidstaten 
dienen dergelijke uitzonderingen en 
afwijkingen vast te stellen met betrekking 
tot de algemene beginselen, de rechten van 
betrokkenen, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker, de 
doorgifte van gegevens naar derde landen 
of internationale organisaties, de 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten en samenwerking en 
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er 
evenwel niet toe bewegen te voorzien in 
uitzonderingen op de andere bepalingen 
van deze verordening. Gelet op het belang 
van het recht van vrijheid van 
meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd.

Or. en



PE506.145v01-00 24/171 AM\928599NL.doc

NL

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de vrijheid van meningsuiting in algemene zin wordt
beschermd, en niet alleen voor journalisten, kunstenaars en schrijvers. Houdt verband met 
artikel 80, lid 1.

Amendement 629
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke doeleinden of voor 
artistieke en literaire doeleinden dient te 
worden voorzien in uitzonderingen op een 
aantal bepalingen van deze verordening
teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting, inzonderheid het recht om 
inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, 
zoals dat met name bij artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt gewaarborgd. Dit 
dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten 
wettelijke maatregelen te treffen om de 
uitzonderingen en beperkingen vast te 
stellen die nodig zijn voor een juiste balans 
tussen deze grondrechten. De lidstaten 
dienen dergelijke uitzonderingen en 
afwijkingen vast te stellen met betrekking 
tot de algemene beginselen, de rechten van 
betrokkenen, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker, de 
doorgifte van gegevens naar derde landen 
of internationale organisaties, de 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten en samenwerking en 
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er 

(121) Telkens als dat nodig is, dienen voor 
de verwerking van persoonsgegevens 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
vereisten van een aantal bepalingen van 
deze verordening mogelijk te zijn teneinde 
het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting, inzonderheid het recht om 
inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, 
zoals dat met name bij artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie wordt gewaarborgd. Dit 
dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. De bevoegdheid van de lidstaten 
om overeenkomstig protocol nr. 29 bij het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
hun eigen openbare omroep vorm te 
geven, blijft intact. Derhalve dienen de 
lidstaten wettelijke maatregelen te treffen 
om de uitzonderingen en beperkingen vast 
te stellen die nodig zijn voor een juiste 
balans tussen deze grondrechten. De 
lidstaten dienen dergelijke uitzonderingen 
en afwijkingen vast te stellen met 
betrekking tot de algemene beginselen, de 
rechten van betrokkenen, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker, de doorgifte van gegevens naar 
derde landen of internationale organisaties, 
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evenwel niet toe bewegen te voorzien in 
uitzonderingen op de andere bepalingen 
van deze verordening. Gelet op het belang 
van het recht van vrijheid van 
meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd. 
Voor de in het kader van deze verordening 
vast te stellen uitzonderingen en 
afwijkingen dienen de lidstaten 
activiteiten derhalve als "journalistiek"
aan te merken, indien deze activiteiten de 
bekendmaking aan het publiek van 
informatie, meningen of ideeën tot doel 
hebben, ongeacht het voor de doorgifte 
gebruikte medium. Het hoeft niet 
noodzakelijkerwijs om activiteiten van 
mediaondernemingen te gaan en zij 
kunnen met of zonder winstoogmerk 
worden uitgevoerd.

de onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten en samenwerking en 
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er 
evenwel niet toe bewegen te voorzien in 
uitzonderingen op de andere bepalingen 
van deze verordening. Gelet op het belang 
van het recht van vrijheid van 
meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd.

Or. en

Amendement 630
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Georgios Papanikolaou, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Overweging 121

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(121) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke doeleinden of voor artistieke 
en literaire doeleinden dient te worden 
voorzien in uitzonderingen op een aantal 
bepalingen van deze verordening teneinde 
het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting, inzonderheid het recht om 
inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, 
zoals dat met name bij artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten van de 

(121) Voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke doeleinden of voor artistieke 
en literaire doeleinden dient te worden 
voorzien in uitzonderingen op een aantal 
bepalingen van deze verordening teneinde 
het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting, inzonderheid het recht om 
inlichtingen te ontvangen of te verstrekken, 
zoals dat met name bij artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
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Europese Unie wordt gewaarborgd. Dit 
dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten 
wettelijke maatregelen te treffen om de 
uitzonderingen en beperkingen vast te 
stellen die nodig zijn voor een juiste 
balans tussen deze grondrechten. De 
lidstaten dienen dergelijke uitzonderingen 
en afwijkingen vast te stellen met 
betrekking tot de algemene beginselen, de 
rechten van betrokkenen, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker, de doorgifte van gegevens naar 
derde landen of internationale 
organisaties, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten en 
samenwerking en conformiteit. Zulks mag 
de lidstaten er evenwel niet toe bewegen te 
voorzien in uitzonderingen op de andere 
bepalingen van deze verordening. Gelet 
op het belang van het recht van vrijheid 
van meningsuiting in elke democratische 
samenleving, dienen begrippen die 
betrekking hebben op die vrijheid, zoals 
journalistiek, ruim te worden uitgelegd. 
Voor de in het kader van deze verordening 
vast te stellen uitzonderingen en 
afwijkingen dienen de lidstaten 
activiteiten derhalve als "journalistiek"
aan te merken, indien deze activiteiten de 
bekendmaking aan het publiek van 
informatie, meningen of ideeën tot doel 
hebben, ongeacht het voor de doorgifte 
gebruikte medium. Het hoeft niet 
noodzakelijkerwijs om activiteiten van 
mediaondernemingen te gaan en zij 
kunnen met of zonder winstoogmerk 
worden uitgevoerd.

Europese Unie wordt gewaarborgd. Dit 
dient met name voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor audiovisuele 
doeleinden en in nieuws- en persarchieven 
te gelden.

Or. en

Amendement 631
Cecilia Wikström
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Voorstel voor een verordening
Overweging 121 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 632
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 123 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(123 bis) De verwerking van 
persoonsgegevens betreffende de 
gezondheid - als een bijzondere categorie 
gegevens - kan noodzakelijk zijn voor 
historisch, statistisch of wetenschappelijk 
onderzoek. Derhalve dient deze 
verordening te garanderen dat de 
harmonisatie van de voorwaarden voor de 
verwerking van persoonsgegevens 
betreffende de gezondheid, met specifieke 
en passende waarborgen voor de 
bescherming van de grondrechten en de 
persoonsgegevens, niet als belemmering 
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fungeert voor translationeel, klinisch en 
volksgezondheidsonderzoek.

Or. en

Motivering

Probleemloze toegang tot medische gegevens is cruciaal voor volksgezondheidsonderzoek. 
Door deze verordening wordt het essentieel een evenwicht aan te brengen tussen bescherming 
van de individuele gegevens enerzijds en voldoende respect voor 
volksgezondheidsonderzoekers om hen de middelen te verlenen voor de uitvoering van 
medisch onderzoek anderzijds.

Amendement 633
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding. 

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding. Bij collectieve 
overeenkomsten (sectorale en 
ondernemings-cao's en overeenkomsten 
gesloten namens leidend personeel) kan 
van de bepalingen van de verordening 
worden afgeweken.

Or. de



AM\928599NL.doc 29/171 PE506.145v01-00

NL

Amendement 634
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding en de sociale zekerheid. 
Teneinde de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding te 
reglementeren, dienen de lidstaten de 
mogelijkheid hebben om, in 
overeenstemming met deze verordening, 
specifieke voorschriften vast te stellen voor 
de verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de arbeidsverhouding en de 
socialezekerheidssector.

Or. en

Motivering

De sociale zekerheid is net als de werkgelegenheid een uiterst complex aandachtsgebied dat 
de lidstaten tot in groot detail hebben uitgewerkt. De lidstaten moeten om die reden de 
mogelijkheid hebben om specifieke wetgeving af te kondigen of te behouden ter regulering 
van de bijzonderheden van de gegevensbescherming op dit vlak voor overheidsinstellingen.

Amendement 635
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. De lidstaten dienen de 
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verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid 
hebben om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

mogelijkheid te hebben om de verwerking 
van de persoonsgegevens van werknemers 
in het kader van de arbeidsverhouding te 
reglementeren overeenkomstig de in deze 
verordening uiteengezette voorschriften en 
minimumnormen. Indien de wetgeving 
van de betrokken lidstaat voorziet in de 
regeling van aangelegenheden 
betreffende de arbeidsverhouding door 
een overeenkomst tussen de 
werknemersvertegenwoordigers en het 
hoofd van de onderneming of van de 
onderneming die zeggenschap uitoefent 
binnen een concern (collectieve 
overeenkomst), of op grond van Richtlijn 
2009/38/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 mei 2009 inzake de 
instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure 
in ondernemingen of in concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie 
en raadpleging van de werknemers, dient 
de verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de arbeidsverhouding ook door 
een dergelijke overeenkomst geregeld te 
worden, in zoverre de voorschriften en 
minimumnormen van deze verordening 
niet worden ondermijnd.

Or. en

Amendement 636
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
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arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, in overeenstemming met deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 637
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 124 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124 bis) In de lidstaten waar het aan de 
partijen op de arbeidsmarkt wordt 
overgelaten om de lonen en andere 
arbeidsvoorwaarden via collectieve 
overeenkomsten te regelen, moeten bij de 
toepassing van artikel 6, lid 1, onder f), 
met name de rechten en plichten van de 
sociale partners uit hoofde van collectieve 
overeenkomsten in bijzondere mate in 
aanmerking worden genomen.

Or. en

Amendement 638
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 124 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124 bis) De verordening wordt uitgevoerd 
ten volste rekening houdend met het 
specifieke karakter van sport zoals erkend 
krachtens artikel 165 VWEU, dit mede 
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met het oog op het feit dat sport gezien de 
maatschappelijke rol ervan het openbare 
belang dient.

Or. en

Amendement 639
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Overweging 125

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(125) Om rechtmatig te zijn, dient bij de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek ook andere relevante wetgeving 
in acht te worden genomen, zoals de 
wetgeving inzake klinische proeven.

(125) Om rechtmatig te zijn, dient bij de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek ook andere relevante wetgeving 
in acht te worden genomen, zoals de 
wetgeving inzake klinische proeven. 
Commissies onderzoeksethiek zoals 
bedoeld in artikel 83 dienen in 
overeenstemming te zijn met de 
beginselen van de Verklaring van 
Helsinki van de World Medical 
Association, met de nationale vereisten 
van de lidstaten alsook met de 
communautaire wetgeving.

Or. en

Motivering

Dit amendement aan Overweging 125 brengt samen met het nieuwe artikel 83, lid 1, letter c) 
het artikel in overeenstemming met de Verklaring van Helsinki van de World Medical 
betreffende de ethische beginselen voor medisch onderzoek met mensen (2008), waarin 
gesteld wordt dat ethische commissies onafhankelijk dienen te zijn van de onderzoeker, de 
opdrachtgever en enige andere ongepaste invloed (toekomstige verordening inzake klinische 
proeven).

Amendement 640
Nils Torvalds
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Voorstel voor een verordening
Overweging 125

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(125) Om rechtmatig te zijn, dient bij de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek ook andere relevante wetgeving 
in acht te worden genomen, zoals de 
wetgeving inzake klinische proeven.

(125) Om rechtmatig te zijn, dient bij de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek ook andere relevante wetgeving 
in acht te worden genomen, zoals de 
wetgeving inzake klinische proeven. 
Commissies onderzoeksethiek zoals 
bedoeld in artikel 83 dienen in 
overeenstemming te zijn met de 
beginselen van de Verklaring van 
Helsinki van de World Medical 
Association, met de nationale vereisten 
van de lidstaten alsook met de 
communautaire wetgeving.

Or. en

Amendement 641
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 125

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(125) Om rechtmatig te zijn, dient bij de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek ook andere relevante wetgeving 
in acht te worden genomen, zoals de 
wetgeving inzake klinische proeven.

(125) Om rechtmatig te zijn, dient bij de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek ook andere relevante wetgeving 
in acht te worden genomen, zoals de 
wetgeving inzake klinische proeven. Dit 
omhelst het gebruik van de "ethische 
commissie" overeenkomstig Richtlĳn 
2001/20/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 april 2001 betreffende 
de onderlinge aanpassing van de 
wettelĳke en bestuursrechtelĳke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktĳken 
bĳ de uitvoering van klinische proeven 
met geneesmiddelen voor menselĳk 
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gebruik.

Or. en

Motivering

Indien om praktische redenen, bijvoorbeeld gedurende onderzoek op basis van registers het 
niet mogelijk is om de toestemming van alle betrokkenen te verkrijgen, is doorlichting van 
onderzoek door een deskundige ethische commissie een buitengewoon belangrijk middel om 
te garanderen dat de potentiële risico's voor de persoonlijke integriteit in verhouding zijn met 
de wetenschappelijke waarde en de mogelijke opbrengsten van het onderzoek in kwestie.

Amendement 642
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 125 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(125 bis) Persoonsgegevens kunnen ook 
later nog gebruikt worden ten behoeve 
van archivering. In dat geval moet het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens worden gekoppeld aan 
de regelgeving inzake archieven, de 
behoeders van het recht van volkeren om 
hun geschiedenis te kennen en van de 
toegang van burgers tot administratieve 
informatie. In de Universele Verklaring 
over Archieven, die in november 2011 
door de 36e Algemene Conferentie van de 
UNESCO werd aangenomen, wordt 
benadrukt dat archieven als betrouwbare 
informatiebronnen voor een 
verantwoordelijk en transparant bestuur 
een cruciale rol spelen in de ontwikkeling 
van samenlevingen doordat ze bijdragen 
tot de totstandkoming en het behoud van 
het individueel en collectief geheugen. De 
internationale doorgifte van 
persoonsgegevens moet plaatsvinden 
onverminderd de regels die van toepassing 
zijn op het verkeer van cultuurgoederen 
en nationale kunstschatten.
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Or. fr

Motivering

Il apparaît utile de rappeler la nécessité d'articuler ce règlement avec les réglementations 
applicables aux archives, garantes de la mémoire collective et individuelle des citoyens 
européens et dont le rôle essentiel a encore été consacré récemment par l'UNESCO.Par 
ailleurs et afin d'éviter toute difficulté d'interprétation, il est opportun de préciser que les 
dispositions sur les transferts internationaux de données à caractère personnel s’appliquent 
sans préjudice des règles applicables aux biens culturels et aux trésors nationaux, lesquelles 
prévoient des restrictions à la circulation des archives pour protéger le patrimoine culturel 
des Etats.

Amendement 643
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Overweging 126

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(126) Voor de toepassing van deze 
verordening dient wetenschappelijk 
onderzoek fundamenteel onderzoek, 
toegepast onderzoek en uit particuliere 
middelen gefinancierd onderzoek in de zin 
van artikel 13 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie te 
omvatten en dient bovendien de 
doelstelling van de Unie uit hoofde van 
artikel 179, lid 1, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie, te weten de totstandbrenging van een 
Europese onderzoeksruimte, in acht te 
worden genomen Dit onderzoek dient geen 
marktonderzoek te omvatten. Ook opinie-
en sociaal onderzoek zijn een vorm van 
wetenschappelijk onderzoek. 
Marktonderzoek valt evenwel in de regel 
niet onder het begrip wetenschappelijk 
onderzoek.

Or. en
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Amendement 644
Alexandra Thein

Voorstel voor een verordening
Overweging 127

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(127) Met betrekking tot de bevoegdheden 
van de toezichthoudende autoriteiten om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
toegang tot persoonsgegevens en tot zijn 
lokalen te verkrijgen, kunnen de lidstaten, 
binnen de grenzen van deze verordening, 
bij wet specifieke bepalingen vaststellen
om het beroepsgeheim of andere, 
gelijkwaardige geheimhoudingsplichten te 
waarborgen, voor zover dit nodig is om het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens met het beroepsgeheim 
te verzoenen.

(127) Lidstaten kunnen specifieke 
wettelijke voorschriften afkondigen ten 
aanzien van de bevoegdheden van de 
toezichthoudende autoriteiten alsmede 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen van Hoofdstuk II t/m IV om 
het beroepsgeheim of andere, 
gelijkwaardige geheimhoudingsplichten te 
waarborgen, voor zover dit nodig is om het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens met het beroepsgeheim 
te verzoenen.

Or. en

Motivering

De professionele geheimhoudingsplicht (bijv. voor notarissen en fiscale adviseurs) moet 
voorrang hebben boven alle voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming. Dat 
betreft niet alleen de reeds in artikel 84 voorziene mogelijkheid van de lidstaten om de 
onderzoeksbevoegdheden van de toezichthouder jegens personen met een beroepsgeheim op 
een afwijkende manier te regelen, doch tevens de mogelijkheid om de materiële voorschriften 
op het vlak van de gegevensbescherming waar nodig aan te passen.

Amendement 645
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Overweging 127 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(127 bis) Deze verordening mag met het 
oog op de rechtszekerheid geen 
strijdigheden opleveren met 
sectorspecifieke wetgeving ten aanzien 



AM\928599NL.doc 37/171 PE506.145v01-00

NL

van wettelijke plichten en uit dergelijke 
structurele wetgeving voortvloeiende niet-
wettelijke vereisten en aanbevelingen, 
bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of in 
de banksector.

Or. en

Amendement 646
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 127 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(127 bis) De plicht tot inkennisstelling van 
de betrokkene van de doelstellingen van 
de verwerking, van het recht op 
uitwissing, op gegevensoverdraagbaarheid 
en op bezwaar, alsmede de plicht alle 
maatregelen te treffen ter waarborging 
van de naleving, alsook het verbod op de 
overdracht van gegevens naar landen 
buiten de Unie, dienen niet uitsluitend 
van toepassing te zijn op de verwerking 
van informatie in verband met het beroep 
van het individu, zoals diens werkgever, 
functiebenaming, werkadres, 
werktelefoon, -fax en e-mailadres of 
andere gegevens van organisatorische 
aard. Betrokkenen dienen evenwel het 
recht te hebben de voor de verwerking 
verantwoordelijke te verzoeken dergelijke 
beroepsgegevens niet aan derden te 
verstrekken.

Or. en

Amendement 647
Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een verordening
Overweging 128

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(128) Overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie eerbiedigt deze 
verordening de status die kerken en 
religieuze verenigingen en 
gemeenschappen volgens het nationaal 
recht in de lidstaten hebben, en doet 
daaraan geen afbreuk. Wanneer een kerk 
in een lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepast, dienen deze bestaande 
voorschriften derhalve van toepassing te 
blijven, wanneer zij met deze verordening 
in overeenstemming worden gebracht. 
Dergelijke kerken en religieuze 
verenigingen dienen verplicht te worden 
om voor de instelling van een volledig 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteit te zorgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 648
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 128

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(128) Overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie eerbiedigt deze 
verordening de status die kerken en 
religieuze verenigingen en 
gemeenschappen volgens het nationaal 
recht in de lidstaten hebben, en doet 
daaraan geen afbreuk. Wanneer een kerk 

Schrappen
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in een lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepast, dienen deze bestaande 
voorschriften derhalve van toepassing te 
blijven, wanneer zij met deze verordening 
in overeenstemming worden gebracht. 
Dergelijke kerken en religieuze 
verenigingen dienen verplicht te worden 
om voor de instelling van een volledig 
onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteit te zorgen.

Or. en

Amendement 649
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Overweging 128

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(128) Overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie eerbiedigt deze verordening 
de status die kerken en religieuze 
verenigingen en gemeenschappen volgens 
het nationaal recht in de lidstaten hebben, 
en doet daaraan geen afbreuk. Wanneer een 
kerk in een lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepast, dienen deze bestaande 
voorschriften derhalve van toepassing te 
blijven, wanneer zij met deze verordening 
in overeenstemming worden gebracht. 
Dergelijke kerken en religieuze 
verenigingen dienen verplicht te worden 
om voor de instelling van een volledig 
onafhankelijke toezichthoudende 

(128) Overeenkomstig artikel 17 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie eerbiedigt deze verordening 
de status die kerken en religieuze 
verenigingen en gemeenschappen volgens 
het nationaal recht in de lidstaten hebben, 
en doet daaraan geen afbreuk. Wanneer een 
kerk in een lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepast, dienen deze bestaande 
voorschriften derhalve van toepassing te 
blijven, wanneer zij met deze verordening 
in overeenstemming worden gebracht.
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autoriteit te zorgen.

Or. en

Motivering

Er is geen enkele goede reden waarom kerken binnen de EU over hun eigen 
gegevensbeschermingsautoriteiten zouden moeten beschikken.

Amendement 650
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Overweging 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen. 
Met name dienen gedelegeerde 
handelingen te worden vastgesteld die de 
technische normen voor het geven van 
toestemming specificeren; de vaststelling 
van de voorwaarden voor een op iconen 
en andere grafische elementen gebaseerde 
voorlichtingsmethode; de criteria en 
voorwaarden voor de uitoefening van de
rechten van de betrokkene; de criteria en 
vereisten voor het informeren van de 
betrokkene en met betrekking tot het recht 
van toegang; het recht om te worden 
vergeten en om gegevens te laten wissen; 
criteria en vereisten voor controle van de 
verantwoordelijkheden van de voor de 
verwerking verantwoordelijke; criteria en 
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profilering; criteria en vereisten met 
betrekking tot de verantwoordelijkheden 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en met betrekking tot 
privacy by design en by default; 
verwerkers; criteria en vereisten voor de 
documentatie en de beveiliging van 
verwerkingen; criteria en vereisten voor de 
vaststelling van inbreuken in verband met 
persoonsgegevens en voor de melding 
daarvan aan de toezichthoudende autoriteit, 
en inzake de omstandigheden waarin een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de 
betrokkene heeft; de criteria en 
voorwaarden voor verwerkingen waarvoor 
een privacyeffectbeoordeling is vereist; de 
criteria en vereisten voor de vaststelling 
van grote specifieke risico's die 
voorafgaande raadpleging vereisen; de 
aanwijzing en de taken van de 
functionaris voor gegevensbescherming;
gedragscodes; criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; criteria en 
vereisten voor doorgiften op grond van 
bindende bedrijfsvoorschriften; 
uitzonderingen inzake doorgifte;
administratieve sancties; verwerking voor 
gezondheidsdoeleinden; verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding en 
verwerking voor historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden 
toereikende raadplegingen verricht, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding en 
opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

vereisten voor de vaststelling van 
inbreuken in verband met 
persoonsgegevens en voor de melding 
daarvan aan de toezichthoudende autoriteit, 
en inzake de omstandigheden waarin een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de 
betrokkene heeft; de criteria en 
voorwaarden voor verwerkingen waarvoor 
een privacyeffectbeoordeling is vereist; de 
criteria en vereisten voor de vaststelling 
van grote specifieke risico's die 
voorafgaande raadpleging vereisen; 
gedragscodes; criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; het passende 
beveiligingsniveau dat door een derde 
land of een internationale organisatie 
wordt verschaft; administratieve sancties; 
verwerking voor gezondheidsdoeleinden; 
verwerking in het kader van de 
arbeidsverhouding en verwerking voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek. Het is van bijzonder belang dat 
de Commissie tijdens haar voorbereidende 
werkzaamheden passend overleg pleegt, 
ook op deskundigenniveau en in het 
bijzonder met het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De Commissie 
moet er bij de voorbereiding en opstelling 
van de gedelegeerde handelingen voor 
zorgen dat de desbetreffende documenten 
tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. hu
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Motivering

Adequate grafische oplossingen voor een beter begrip en inzicht kunnen niet alleen op iconen, 
maar ook op andere grafische elementen worden gebaseerd. Het is niet zinvol om andere 
mogelijkheden uit te sluiten.

Amendement 651
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 129

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(129) Met het oog op de verwezenlijking 
van de doelstellingen van deze 
verordening, namelijk het beschermen van 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van natuurlijke personen, in het 
bijzonder hun recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, en het waarborgen van 
het vrije verkeer van persoonsgegevens in 
de Unie, dient aan de Commissie de 
bevoegdheid te worden verleend om 
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie handelingen vast te stellen. 
Bij de uitvoering van de bepalingen van 
deze verordening wordt ervoor gezorgd 
dat aan producten en diensten, met 
inbegrip van eindtoestellen of andere 
elektronische communicatieapparatuur, 
geen dwingende vereisten voor specifieke 
technische voorzieningen worden gesteld 
waardoor het in de handel brengen van
apparatuur en het vrij verkeer van deze 
apparatuur in en tussen de lidstaten kan 
worden belemmerd.
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van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en met betrekking tot 
privacy by design en by default; 
verwerkers; criteria en vereisten voor de 
documentatie en de beveiliging van 
verwerkingen; criteria en vereisten voor 
de vaststelling van inbreuken in verband 
met persoonsgegevens en voor de melding 
daarvan aan de toezichthoudende 
autoriteit, en inzake de omstandigheden 
waarin een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens waarschijnlijk 
negatieve gevolgen voor de betrokkene 
heeft; de criteria en voorwaarden voor 
verwerkingen waarvoor een 
privacyeffectbeoordeling is vereist; de 
criteria en vereisten voor de vaststelling 
van grote specifieke risico's die 
voorafgaande raadpleging vereisen; de 
aanwijzing en de taken van de 
functionaris voor gegevensbescherming; 
gedragscodes; criteria en vereisten voor 
certificeringsmechanismen; criteria en 
vereisten voor doorgiften op grond van 
bindende bedrijfsvoorschriften; 
uitzonderingen inzake doorgifte; 
administratieve sancties; verwerking voor 
gezondheidsdoeleinden; verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding en 
verwerking voor historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
toereikende raadplegingen verricht, onder 
meer op deskundigenniveau. De 
Commissie moet er bij de voorbereiding 
en opstelling van de gedelegeerde 
handelingen voor zorgen dat de 
desbetreffende documenten tijdig en op 
gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en de Raad.

Or. en
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Amendement 652
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement ter vervanging van alle uitvoeringshandelingen met gedelegeerde 
handelingen teneinde ervoor te zorgen dat het Europees Parlement volwaardig bij het 
besluitvormingsproces betrokken wordt.

Amendement 653
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Overweging 130

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(130) Om voor eenvormige voorwaarden 
voor de tenuitvoerlegging van deze 
verordening te zorgen, dienen de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden te 
worden toegekend. Bij de uitvoering van 
de bepalingen van deze verordening wordt 
ervoor gezorgd dat aan producten en
diensten, met inbegrip van eindtoestellen 
of andere elektronische 
communicatieapparatuur, geen 
dwingende vereisten voor specifieke 
technische voorzieningen worden gesteld 
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modelformulieren en 
standaardprocedures inzake het recht van 
toegang; het recht van 
gegevensoverdraagbaarheid; 
modelformulieren inzake de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke voor 
privacy by design en by default en voor de 
documentatie; specifieke vereisten voor de 
beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de 
toezichthoudende autoriteit en de 
mededeling van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de betrokkene; 
normen en procedures voor een 
privacyeffectbeoordeling; formulieren en 
procedures voor voorafgaande
toestemming en voorafgaande 
raadpleging; technische normen en 
mechanismen voor certificering; het door 
een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector binnen dat derde land 
of een internationale organisatie geboden 
passende beschermingsniveau; niet bij 
EU-wetgeving toegestane verstrekkingen; 
wederzijdse bijstand; gezamenlijk 
optreden; besluiten in het kader van de 
conformiteitstoetsing. Deze bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van 
toepassing zijn op de wijze waarop de
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren46. In deze context 
dient de Commissie specifieke 
maatregelen voor micro- en kleine en 
middelgrote ondernemingen in 
overweging te nemen.

waardoor het in de handel brengen van
apparatuur en het vrij verkeer van deze 
apparatuur in en tussen de lidstaten kan 
worden belemmerd.

Or. en
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Amendement 654
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Overweging 131

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(131) De onderzoeksprocedure dient te 
worden toegepast voor de vaststelling van 
specifieke modelformulieren inzake de 
toestemming van kinderen; 
standaardprocedures en 
modelformulieren voor de uitoefening van 
de rechten van betrokkenen; 
modelformulieren voor het verstrekken 
van informatie aan de betrokkene, 
modelformulieren en -procedures inzake 
het recht van toegang; modelformulieren 
inzake de verantwoordelijkheid van de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
voor privacy by design en by default en 
voor de documentatie; specifieke vereisten 
voor de beveiliging van de verwerking; het 
standaardformaat en de 
standaardprocedures voor de melding van 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de 
toezichthoudende autoriteit en de 
mededeling van een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan de betrokkene; 
normen en procedures voor een 
privacyeffectbeoordeling; formulieren en 
procedures voor voorafgaande 
toestemming en voorafgaande 
raadpleging; technische normen en 
mechanismen voor certificering; het door 
een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector binnen dat derde land 
of een internationale organisatie geboden 
passende beschermingsniveau; niet bij 
EU-wetgeving toegestane verstrekkingen; 
wederzijdse bijstand; gezamenlijk 
optreden; besluiten in het kader van de 
conformiteitstoetsing, aangezien dit 

Schrappen
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handelingen van algemene strekking zijn.

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement ter vervanging van alle uitvoeringshandelingen met gedelegeerde 
handelingen teneinde ervoor te zorgen dat het Europees Parlement volwaardig bij het 
besluitvormingsproces betrokken wordt.

Amendement 655
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 132

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(132) Wanneer een derde land, een gebied 
of een verwerkingssector in een derde 
land, of een internationale organisatie 
geen passend beschermingsniveau 
waarborgt en wanneer er sprake is van 
aan de toezichthoudende autoriteiten in 
het kader van de conformiteitstoetsing 
gemelde aangelegenheden, moet de 
Commissie in naar behoren 
gerechtvaardige gevallen onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen 
vaststellen, wanneer dwingende urgente 
redenen dat vereisen.

Schrappen

Or. en

Amendement 656
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 134

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(134) Richtlijn 95/46/EG dient door deze 
verordening te worden vervangen. Voor 

(134) Richtlijn 95/46/EG dient door deze 
verordening te worden vervangen. Richtlijn 
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zover besluiten van de Commissie en door 
de toezichthoudende autoriteiten verleende 
toestemmingen zijn gebaseerd op Richtlijn 
95/46/EG dienen zij echter van kracht te 
blijven.

95/46/EG dient door deze verordening te 
worden vervangen. Voor zover besluiten 
van de Commissie en door de 
toezichthoudende autoriteiten verleende 
toestemmingen zijn gebaseerd op Richtlijn 
95/46/EG dienen zij echter van kracht te 
blijven. Dit dient tevens te gelden voor 
internationale overeenkomsten tussen de 
EU of een lidstaat en een derde land, met 
name ingeval Richtlijn 95/46/EG al van 
kracht was 

Or. en

Amendement 657
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Overweging 134

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(134) Richtlijn 95/46/EG dient door deze 
verordening te worden vervangen. Voor 
zover besluiten van de Commissie en door 
de toezichthoudende autoriteiten verleende 
toestemmingen zijn gebaseerd op Richtlijn 
95/46/EG dienen zij echter van kracht te 
blijven. Dit dient tevens te gelden voor 
internationale overeenkomsten tussen de 
EU of een lidstaat en een derde land, met 
name ingeval Richtlijn 95/46/EG al van 
kracht was 

(134) Richtlijn 95/46/EG dient door deze 
verordening te worden vervangen. Voor 
zover besluiten van de Commissie en door 
de toezichthoudende autoriteiten verleende 
toestemmingen zijn gebaseerd op Richtlijn 
95/46/EG dienen zij echter van kracht te 
blijven. Dit dient tevens te gelden voor 
internationale overeenkomsten tussen de 
EU of een lidstaat en een derde land, met 
name ingeval Richtlijn 95/46/EG al van 
kracht. Besluiten van de Commissie en 
toestemmingen van de toezichthoudende 
autoriteiten betreffende doorgiften van 
persoonsgegevens moeten van kracht 
blijven tijdens een overgangsperiode van 
twee jaar.

Or. en

Amendement 658
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Overweging 139

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De verwerking van IP-adressen is vaak een kritiek onderdeel van onderzoeken naar IER-
misbruiken krachtens Richtlijn 2004/48/EG en mag niet worden belet door deze verordening.
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Amendement 659
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Lid 3 laat wettelijke maatregelen 
door de lidstaten die betrokkenen 
gunstiger voorwaarden bieden ten 
aanzien van de bescherming van 
gegevens, in het bijzonder voor de 
doeleinden van artikel 80 en 84, onverlet.

Or. en

Amendement 660
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde, 
alsmede op de niet-geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die in 
een bestand zijn opgenomen of die zijn 
bestemd daarin te worden opgenomen.

1. Deze verordening is, zonder 
onderscheid te maken tussen de gebruikte 
methoden, van toepassing op de geheel of 
gedeeltelijk geautomatiseerde, alsmede op 
de niet-geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens die in een bestand zijn 
opgenomen of die zijn bestemd daarin te 
worden opgenomen.

Or. it

Motivering

De behoefte aan gegevensbescherming staat los van de gebruikte methode van 
gegevensverwerking. De bestaande en toekomstige verwerkingstechnologieën moeten hierbij 
neutraal worden beschouwd.

Amendement 661
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde, 
alsmede op de niet-geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die in 
een bestand zijn opgenomen of die zijn 
bestemd daarin te worden opgenomen.

1. Deze verordening is van toepassing op 
de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde 
verwerking van persoonsgegevens die in 
een bestand zijn opgenomen of die zijn 
bestemd daarin te worden opgenomen, 
zonder discriminatie tussen zulke vormen 
van verwerking, alsmede op de niet-
geautomatiseerde verwerking van zulke 
gegevens.

Or. en

Amendement 662
Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) door rechtbanken, het openbaar 
ministerie en gevangenissen in het kader 
van de tenuitvoerlegging van straffen;

Or. de

Motivering

De in het kader van de rechtshandhaving uitgevoerde activiteiten van rechtbanken en 
gerechtsdeurwaarders dienen voor zover mogelijk te worden uitgesloten van de toepassing 
van de beoogde regelingen. 

Amendement 663
Frank Engel

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



AM\928599NL.doc 53/171 PE506.145v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de bepalingen van deze 
verordening strijdig zijn met een bepaling 
van een ander besluit van de Unie dat 
betrekking heeft op specifieke aspecten 
van de verwerking van persoonsgegevens 
in specifieke sectoren, heeft de bepaling 
van het andere besluit van de Unie 
voorrang en is die op die specifieke 
sectoren van toepassing.

Or. en

Amendement 664
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) die verzameld zijn vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zoals bedoeld in artikel 91;

Or. fr

Amendement 665
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) die van start gegaan is vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening 
zoals bedoeld in artikel 91;

Or. fr
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Amendement 666
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 667
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De verordening dient tevens van toepassing zijn op de instellingen, organen, bureaus en 
agentschappen van de Unie.

Amendement 668
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

De regels dienen tevens van toepassing zijn op de organen, bureaus en agentschappen van de 
Unie.

Amendement 669
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens houdt in dat ook de 
instellingen, organen, bureaus en agentschappen van de Unie onder de werking van de 
verordening vallen.

Amendement 670
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

De instellingen en organen van de Unie zouden niet geheel buiten de verordening moeten 
worden gelaten. Als men met dit instrument het opzetten van de kern van principes en 
garanties met betrekking tot de verwerking van gegevens van persoonlijke aard beoogt, met 
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een uniform karakter voor de gehele Unie, dan moedigt het uitsluiten van de Europese 
instellingen in ieder geval formeel het idee aan dat er twee gescheiden rechtskaders bestaan: 
dat van de lidstaten en dat van de Unie.

Amendement 671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) door de lidstaten bij de uitvoering van 
activiteiten die binnen de werkingssfeer 
van hoofdstuk 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie vallen;

c) door de lidstaten bij de uitvoering van 
activiteiten die binnen de werkingssfeer 
van hoofdstuk 2 van titel V van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
vallen;

Or. es

Amendement 672
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) door een natuurlijke persoon zonder 
commercieel belang die bij de uitoefening 
van zijn uitsluitend persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten de gegevens 
niet ter beschikking stelt aan een 
onbeperkt aantal personen;

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de uitspraken van het Europees Hof van Justitie in de zaken C-
101/01 en C-73/07.
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Amendement 673
Nils Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 674
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) door een natuurlijke persoon voor een 
doeleinde dat noch tot zijn 
handelsactiviteit noch tot een andere 
zelfstandige economische activiteit kan 
worden gerekend;

Or. de

Amendement 675
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) door een natuurlijke persoon zonder 
commercieel belang die bij de uitoefening 
van zijn uitsluitend persoonlijke of 
huishoudelijke activiteiten de gegevens 
niet ter beschikking stelt aan een 
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onbeperkt aantal personen;

Or. en

Amendement 676
Françoise Castex

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De persoonsgegevens dienen standaard toegankelijk te worden gemaakt voor een onbeperkt 
aantal individuen.

Amendement 677
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) door een natuurlijke persoon bij de 
uitoefening van zijn uitsluitend privé- of 
huishoudelijke activiteiten, tenzij de 
persoonsgegevens worden gepubliceerd. 
Voor verdere verwerking van dergelijke 
persoonsgegevens voor andere doeleinden 
is toestemming van de betrokkene vereist. 
De uitzondering dient niet te gelden 
wanneer de verwerking van de 
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persoonsgegevens wordt verricht met een 
beroepsmatig of commercieel doeleinde. 
Bij gebruik van gevoelige gegevens dient 
in het bijzonder rekening te worden 
gehouden met de rechten van derden 
partijen;

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt een beperking op de uitzondering voor huishoudens aangebracht. 
Zelfs in het geval van gebruik voor privé- of familiedoeleinden dienen bepaalde 
privacybeginselen en -normen in acht te worden genomen.

Amendement 678
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) door kleine ondernemingen bij de 
uitoefening van uitsluitend hun eigen 
activiteiten alsook strikt en uitsluitend 
voor intern gebruik.

Or. en

Amendement 679
Markus Pieper, Markus Ferber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) door micro-ondernemingen 
overeenkomstig Aanbeveling 2003/361 
van de Commissie bij de uitoefening van 
hun eigen activiteiten alsook strikt en 
uitsluitend voor intern gebruik; 
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Or. en

Amendement 680
Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) door de bevoegde autoriteiten met het 
oog op de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen.

e) door de bevoegde overheidsinstanties
met het oog op de preventie, het 
onderzoek, de opsporing of de vervolging 
van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen.

Or. en

Amendement 681
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) door de bevoegde autoriteiten met het 
oog op de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen.

e) door de bevoegde overheidsinstanties
met het oog op de preventie, het 
onderzoek, de opsporing of de vervolging 
van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging 
van straffen.

Or. en

Amendement 682
Monika Hohlmeier

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

e) door de bevoegde autoriteiten met het 
oog op de preventie, het onderzoek, de 
opsporing of de vervolging van strafbare 
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 683
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) die geanonimiseerd zijn.

Or. en

Motivering

Deze verordening is niet van toepassing op de verwerking van geanonimiseerde gegevens (zie 
voor definitie artikel 4).

Amendement 684
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) voor historische, statistische en 
wetenschappelijke doeleinden;

Or. en
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Amendement 685
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 686
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) die zijn geanonimiseerd zoals 
bedoeld in artikel 4, lid 2 quater;

Or. en

Amendement 687
Sarah Ludford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) die geanonimiseerd zijn;

Or. en
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Motivering

Ook geanonimiseerde gegevens dienen buiten de werking van de verordening te worden 
gelaten.

Amendement 688
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) door sportorganisaties voor 
doeleinden van preventie, opsporing en 
onderzoek naar schendingen van de 
integriteit van de sportwereld door 
matchfixing en doping;

Or. en

Amendement 689
Bernd Lange

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) door een betrokkene in het kader 
van zijn beroepsuitoefening of een 
handelsactiviteit;

Or. de

Amendement 690
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

e bis) door kerken en religieuze 
verenigingen of gemeenschappen;

Or. de

Motivering

Door een duidelijke uitzondering te maken voor de gegevensverwerking door kerken en 
religieuze gemeenschappen wordt duidelijker aan de vereisten van artikel 17 VWEU voldaan 
dan door de invoering van een overgangsregeling voor bestaande 
gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen, waarin artikel 85 van het 
voorstel voorziet.

Amendement 691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Amendement 692
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) door natuurlijke personen die een 
economische activiteit uitoefenen, die deze 
persoon op de markt identificeert;

Or. en
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Amendement 693
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) van een natuurlijke persoon wiens 
gegevens openbaar worden gemaakt 
tijdens de uitoefening van zijn 
beroepsactiviteit, zoals naam, 
contactgegevens en functie;

Or. en

Amendement 694
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) door de werkgever als onderdeel van 
de behandeling van persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding;

Or. en

Amendement 695
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Amendement 696
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e quater) die geanonimiseerd zijn;

Or. en

Amendement 697
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ingeval individuele communautaire 
of nationale wetgeving meer bescherming 
van persoonsgegevens biedt dan deze 
verordening, wordt deze wetgeving 
aanvullend ten uitvoer gelegd. Dit geldt in 
het bijzonder voor bij wet beschermde 
geheimhoudingsplichten, bijvoorbeeld het 
bankgeheim.

Or. en

Amendement 698
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 3 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De informatie die krachtens de wet 
openbaar wordt gemaakt middels 
nationale registers van economische 
entiteiten is niet beschermd krachtens 
deze verordening in zoverre deze 
informatie entiteiten op de markt 
identificeert.

Or. en

Amendement 699
Sari Essayah

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Artikel 7, lid 4, 15, lid 1, letter e), 
17, 18, 22, letter c) en e), 33, 35, 36, 37 en 
79, lid 4, 5, 6 en 7 van deze verordening is 
niet van toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens door 
overheidsinstanties.

Or. en

Motivering

De uiterst gedetailleerde en strenge voorschriften van de verordening hebben negatieve 
gevolgen voor overheidsinstanties. Het leeuwendeel van de verwerking van persoonsgegevens 
door overheidsinstanties is uitsluitend van nationale aard en persoonsgegevens worden 
primair verwerkt in het kader van activiteiten die uitsluitend door overheidsinstanties 
geleverd en uitgevoerd worden, bijvoorbeeld de uitbetaling van sociale uitkeringen, en nooit 
en te nimmer met een winstoogmerk. Er wordt daarom voorgesteld de verordening niet van 
toepassing te verklaren op de verwerking van gegevens door overheidsinstanties.

Amendement 700
Alexander Alvaro
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Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
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.

1. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens van 
in de Unie ingezeten betrokkenen in het 
kader van de activiteiten van een vestiging 
van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie.

Or. en

Motivering

In de EU gevestigde voor de verwerking verantwoordelijken die in derde landen uitsluitend 
niet-Europese gegevens verwerken, dienen te worden uitgesloten van de werking van de 
verordening teneinde hen in staat te stellen buiten de EU te concurreren waar voor de 
verwerking verantwoordelijken niet onder de werking van deze verordening vallen.

Amendement 701
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
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.

1. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens van 
in de Unie ingezeten betrokkenen in het 
kader van de activiteiten van een vestiging 
van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie.

Or. en

Motivering

Het doel van deze verordening is de persoonsgegevens van in de EU ingezeten betrokkenen te 
beschermen. Voor wat betreft de persoonsgegevens zonder Europese relevantie (dat wil 
zeggen: verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen die geen ingezetenen van de EU 
zijn) is dit amendement belangrijk om ondernemingen van binnen en buiten de EU op gelijke 
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voet te brengen.

Amendement 702
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
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.

1. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens in de 
Unie en in plaatsen waar krachtens het 
internationaal publiekrecht het nationale 
recht van een lidstaat van toepassing is.

Or. de

Amendement 703
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening is van toepassing op 
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.

1. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens van 
in de Unie ingezeten betrokkenen in het 
kader van de activiteiten van een vestiging 
van een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker in de 
Unie.

Or. en

Amendement 704
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens van 
in de Unie wonende betrokkenen door een 
niet in de Unie gevestigde voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker. 

a) het aanbieden van goederen of diensten 
aan deze betrokkenen in de Unie; of 
b) het observeren van hun gedrag.

Or. en

Amendement 705
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Deze verordening is in zoverre dit 
juridisch mogelijk is en verenigbaar met 
het rechtssysteem van een derde land van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens van in de Unie wonende 
betrokkenen door een niet in de Unie 
gevestigde voor de verwerking 
verantwoordelijke, wanneer de verwerking 
betrekking heeft op:

Or. en

Amendement 706
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens van 
in de Unie wonende betrokkenen door een 
niet in de Unie gevestigde voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker. 

a) het aanbieden van goederen of diensten 
aan deze betrokkenen in de Unie; of 
b) het observeren van hun gedrag.

Or. en

Amendement 707
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) het aanbieden van goederen en diensten 
aan deze betrokkenen in de Unie, met 
inbegrip van diensten die kosteloos aan de 
betrokkene worden verleend; of 

Or. en

Amendement 708
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens door 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
die niet in de Unie is gevestigd, maar in 
een plaats waar krachtens het 

Schrappen
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internationaal publiekrecht het nationale 
recht van een lidstaat van toepassing is.

Or. en

Motivering

Deze verordening is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van in de Unie 
wonende betrokkenen door een niet in de Unie gevestigde voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker. 

Amendement 709
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens door 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
die niet in de Unie is gevestigd, maar in 
een plaats waar krachtens het 
internationaal publiekrecht het nationale 
recht van een lidstaat van toepassing is.

Schrappen

Or. en

Amendement 710
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens door 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
die niet in de Unie is gevestigd, maar in 
een plaats waar krachtens het internationaal 
publiekrecht het nationale recht van een 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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lidstaat van toepassing is.

Or. en

Amendement 711
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens door 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
die niet in de Unie is gevestigd, maar in 
een plaats waar krachtens het internationaal 
publiekrecht het nationale recht van een 
lidstaat van toepassing is.

3. Deze verordening is van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens door 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
die niet in de Unie is gevestigd, maar in 
een plaats waar krachtens het internationaal 
publiekrecht het nationale recht van een 
lidstaat van toepassing is. Deze 
verordening geldt onverminderd de 
nationale voorschriften die van toepassing 
zijn op de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. de

Amendement 712
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan 
wel door een andere natuurlijke of 
rechtspersoon in te zetten zijn, kan 
worden geïdentificeerd, met name aan de 
hand van een identificatienummer, 

Schrappen
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gegevens over de verblijfplaats, een 
online-identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

Or. en

Motivering

Verplaatst naar de definitie van persoonsgegevens.

Amendement 713
Petru Constantin Luhan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 714
Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, alleen of in 
combinatie met bijbehorende gegevens, 
met behulp van middelen waarvan van
worden aangenomen dat zij redelijkerwijs 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke dan wel door een andere 
natuurlijke of rechtspersoon in te zetten 
zijn, kan worden geïdentificeerd of eruit 
gehaald, met name aan de hand van een
unieke identificator, een identificatiecode,
gegevens over de verblijfplaats, online-
identificatiemiddelen of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele, sociale of genderidentiteit of 
diens seksuele gerichtheid;

Or. en

Amendement 715
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan 
wel door een andere natuurlijke of
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand van 
een identificatienummer, gegevens over de 

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan mag worden 
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de 
voor de verwerking verantwoordelijke dan 
wel door een andere, niet in het kader van 
de uitoefening van zijn of haar beroep 
handelende natuurlijke of rechtspersoon 
die met de voor de verwerking 
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verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

verantwoordelijke samenwerkt in te zetten 
zijn, kan worden geïdentificeerd, met name 
aan de hand van een identificatienummer, 
gegevens over de verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

Or. en

Motivering

De voor de identificatie gebruikte middelen dienen in rechtstreeks verband te staan met de 
voor de verwerking verantwoordelijke en diens contractuele partners. Sommige situaties 
kunnen moeilijk te beoordelen zijn, aangezien een zelfstandige (loodgieter, dokter) die 
freelance werkt en dezelfde telefoonlijn gebruikt voor zakelijke en privédoeleinden de grenzen 
tussen natuurlijke en rechtspersonen doet vervagen. De verordening dient enkel van 
toepassing te zijn op natuurlijke personen die niet in het kader van de uitoefening van hun 
beroep handelen.

Amendement 716
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarvan redelijkerwijs te 
verwachten is dat zij door de voor de 
verwerking verantwoordelijke in te zetten 
zijn, kan worden geïdentificeerd, met name 
aan de hand van een identificatienummer 
of een of meer elementen die kenmerkend 
zijn voor zijn lichamelijke, fysiologische, 
genetische, geestelijke, economische, 
culturele of sociale identiteit. Een 
natuurlijk persoon wordt als niet 
identificeerbaar aangemerkt indien er 
disproportioneel veel tijd, inspanningen of 
materiële hulpmiddelen voor de 
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culturele of sociale identiteit. identificatie nodig zijn; 

Or. en

Amendement 717
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE. Het amendement verduidelijkt dat om een betrokkene 
te kunnen identificeren er een relatie met de voor de verwerking verantwoordelijke 
verondersteld moet worden. Gegevens die gebruikt worden bij de uitoefening van een beroep 
dienen niet als persoonsgegevens te worden aangemerkt.

Amendement 718
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg



PE506.145v01-00 78/171 AM\928599NL.doc

NL

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde of te 
identificeren natuurlijke persoon van wie 
de identiteit direct of indirect kan worden
bepaald met behulp van technisch 
beschikbare middelen waarvan mag 
worden aangenomen dat zij redelijkerwijs 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke dan wel door een andere 
natuurlijke of rechtspersoon in te zetten 
zijn, en waarvan het inzetten geen 
bovenmatige kosten, tijd of ingewikkelde 
handelingen vereist;

Or. pl

Amendement 719
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

voor de fysieke, fysiologische, genetische, 
mentale, economische, culturele of sociale 
identiteit van het huishouden of individu.

Or. en

Motivering

Beperking op de uitzondering voor huishoudens.

Amendement 720
Ewald Stadler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon of een natuurlijke 
persoon die direct of indirect, met behulp 
van middelen waarover de voor de 
verwerking verantwoordelijke beschikt, 
duidelijk kan worden geïdentificeerd, met 
name aan de hand van een 
identificatienummer, gegevens over de 
verblijfplaats, een online-
identificatiemiddel of een of meer 
specifieke elementen die kenmerkend zijn 
voor zijn fysieke, fysiologische, 
genetische, mentale, economische, 
culturele of sociale identiteit.

Or. de

Amendement 721
Csaba Sógor

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

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

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

Or. hu

Motivering

De nationale identiteit is een specifieke kwestie die meer is dan een verblijfsaspect.

Amendement 722
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) "persoonsgegevens", alle informatie 
betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon, 
hierna "betrokkene" te noemen; als 
identificeerbaar wordt beschouwd een 
persoon die direct of indirect kan worden 
geïdentificeerd, met name aan de hand 
van een identificatienummer of van een of 
meer specifieke elementen die 
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kenmerkend zijn voor de fysieke, 
fysiologische, psychische, economische, 
culturele of sociale identiteit van die 
persoon (persoonlijke 
identificatiekenmerken);

Or. en

Motivering

Definitie overeenkomstig die in Richtlijn 95/46.

Amendement 723
Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) "persoonsgegevens": iedere informatie 
betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon, 
hierna "betrokkene" te noemen; als 
identificeerbaar wordt beschouwd een 
persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand 
van een identificatienummer of van een of 
meer specifieke elementen die voor zijn of 
haar fysieke, fysiologische, psychische, 
economische, culturele of sociale 
identiteit kenmerkend zijn;

Or. de

Motivering

Tekst overgenomen uit Richtlijn 95/46/EG.

Amendement 724
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) "persoonsgegevens": alle gegevens die 
specifiek betrekking hebben op een 
betrokkene wiens identiteit direct of 
indirect door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of enig andere daarmee 
samenwerkende natuurlijke of 
rechtspersoon kan worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 725
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(2) "persoonsgegevens": alle informatie 
betreffende een betrokkene ingeval deze 
informatie herleid kan worden tot de 
betrokkene. Informatie die identificatie 
van een betrokkene niet mogelijk maakt 
en informatie die slechts met veel tijd, 
inspanningen of materiële hulpmiddelen 
dergelijke identificatie mogelijk maakt, 
worden niet als persoonsgegevens 
aangemerkt;

Or. en

Amendement 726
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "gepseudonimiseerde gegevens": 
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persoonsgegevens waarvan de 
persoonlijke identificatiekenmerken 
verwijderd zijn, maar waarbij de 
koppeling naar deze persoonlijke 
identificatiekenmerken nog steeds 
behouden wordt zodat de gegevens door 
eenieder die toegang heeft tot de 
koppelingscodes tot een betrokkene 
herleid kan worden;

Or. en

Motivering

Introductie van gepseudonimiseerde gegevens als een vorm van persoonsgegevens en 
specifieke regels daarvoor in de hele verordening.

Amendement 727
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "identificatienummer": een 
numerieke, alfanumerieke of soortgelijke 
code die gewoonlijk online wordt 
gebruikt, met uitzondering van codes die 
door een overheidsinstantie of een door de 
overheid gecontroleerde instantie worden 
toegewezen om een natuurlijke persoon 
als individu te identificeren;

Or. en

Amendement 728
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "pseudoniem": een unieke 
identificator die eigen is aan één bepaalde 
context en die directe identificatie van een 
natuurlijke persoon weliswaar niet 
mogelijk maakt, maar die wel mogelijk 
maakt dat een betrokkene eruit wordt 
gehaald;

Or. en

Amendement 729
Sarah Ludford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Er is een definitie van "gepseudonimiseerde gegevens" nodig.

Amendement 730
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 731
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "geanonimiseerde gegevens": 
gegevens die op geen enkele wijze herleid 
kunnen worden tot een betrokkene 
doordat alle verwijzingen naar 
persoonlijke identificatiekenmerken 
volledig en permanent zijn verwijderd; 
Om die reden is deze verordening niet van 
toepassing op geanonimiseerde gegevens;
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Or. en

Motivering

Aangezien de verordening naar geanonimiseerde gegevens verwijst, moet deze daar ook een 
definitie van geven.

Amendement 732
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 733
Sarah Ludford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "geanonimiseerde gegevens" of 
"anoniem gemaakte gegevens": 
persoonsgegevens die dusdanig zijn 
gewijzigd dat de informatie niet langer 
kan worden herleid tot een 
identificeerbare natuurlijke persoon;

Or. en
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Motivering

Er is een definitie nodig van "geanonimiseerde gegevens".

Amendement 734
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou, Anna Maria Corazza Bildt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 ter) "anonieme gegevens": 
persoonsgegevens die op zodanige wijze 
zijn verzameld, bewerkt of anderszins 
verwerkt dat die gegevens niet meer 
herleid kunnen worden tot een 
betrokkene; anonieme gegevens worden 
niet als persoonsgegevens beschouwd;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE en IMCO. 

Amendement 735
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) "geëncrypteerde gegevens": 
persoonsgegevens die met behulp van 
technische beschermingsmaatregelen 
onbegrijpelijk zijn gemaakt voor eenieder 
die geen recht op toegang daartoe heeft;

Or. en
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Motivering

Aangezien de verordening naar geëncrypteerde gegevens verwijst, moet deze daar ook een 
definitie van geven.

Amendement 736
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) "identificatienummer": een 
numerieke, alfanumerieke of soortgelijke 
code die gewoonlijk online wordt 
gebruikt, met uitzondering van codes die 
door een overheidsinstantie of een door de 
overheid gecontroleerde instantie worden 
toegewezen voor de identificatie van een 
natuurlijke persoon als individu;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE.

Amendement 737
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quater) "anonieme gegevens": 
persoonsgegevens die op zodanige wijze 
zijn verzameld, bewerkt of anderszins 
verwerkt dat die gegevens niet meer 
herleid kunnen worden tot een 
betrokkene;

Or. en
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Amendement 738
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 quinquies) "profilering": de 
samenvoeging, classificatie en vastlegging 
van informatie op basis van de 
persoonsgegevens of gepseudonimiseerde 
gegevens van een betrokkene voor 
doeleinden van analyse van de 
gedragspatronen van de betrokkene in 
kwestie;

Or. en

Motivering

Aangezien de verordening naar profilering verwijst, moet deze daar ook een definitie van 
geven.

Amendement 739
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "verwerking": elke bewerking of elk 
geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van 
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd 
met behulp van geautomatiseerde 
procédés, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiding of enigerlei 
andere wijze van terbeschikkingstelling, 
samenbrengen, met elkaar in verband 

(3) "verwerking": elke bewerking of elk 
geheel van bewerkingen met betrekking tot 
persoonsgegevens of een geheel van 
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd 
met behulp van geautomatiseerde 
procedés, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, 
gebruiken, verstrekken door middel van 
doorzending, verspreiding of enigerlei 
andere wijze van terbeschikkingstelling, 
samenbrengen, met elkaar in verband 
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brengen, alsmede het wissen of vernietigen 
van gegevens.

brengen, alsmede het wissen, afschermen
of vernietigen van gegevens.

Or. de

Amendement 740
Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "profilering": iedere automatische 
wijze waarop persoonsgegevens van een 
persoon worden verwerkt met de 
bedoeling om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren 
of te voorspellen;

Or. en

Amendement 741
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "profilering": iedere automatische 
wijze waarop persoonsgegevens van een 
persoon worden verwerkt met de 
bedoeling om bepaalde aspecten van zijn 
persoonlijkheid te evalueren of om met 
name zijn beroepsprestaties, economische 
situatie, verblijfplaats, gezondheid, 
persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren 
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of te voorspellen;

Or. en

Amendement 742
Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) "profilering": elke vorm van 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens die bestemd is om 
bepaalde aspecten van de persoonlijkheid 
van een natuurlijke persoon te evalueren 
of om met name zijn beroepsprestaties, 
economische situatie, verblijfplaats, 
gezondheid, persoonlijke voorkeuren, 
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren 
of te voorspellen, en/of bestemd is om een 
dienst die wordt aangeboden of een 
besluit dat wordt toegepast voor een 
persoon aan te passen, en die erin kan 
bestaan te bepalen tot welke categorie(ën) 
een persoon behoort;

Or. fr

Amendement 743
Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 ter) "biometrische gegevens": alle 
gegevens met betrekking tot de fysieke, 
fysiologische of gedragskenmerken van 
een persoon op grond waarvan de 
eenduidige kenmerking van die persoon 
mogelijk is, zoals afbeeldingen van het 
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gezicht of dactyloscopische gegevens;

Or. fr

Amendement 744
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Definitie overeenkomstig die in Richtlijn 95/46.

Amendement 745
Stanimir Ilchev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "voor de verwerking 
verantwoordelijke": de natuurlijke of 

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

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

Or. de

Motivering

Het is wenselijk om tussen verschillende "voor de verwerking verantwoordelijken" een 
onderscheid te maken, aangezien zo specifieke verplichtingen kunnen worden opgelegd. De 
hieronder genoemde direct en indirect voor de verwerking verantwoordelijken vallen onder 
de verzamelnaam "voor de verwerking verantwoordelijke". Derhalve zijn zij, voor zover niet 
anders is bepaald, onderworpen aan de algemene verplichtingen van deze verordening.

Amendement 746
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE506.145v01-00 94/171 AM\928599NL.doc

NL

wetgeving worden bepaald wie de voor de 
verwerking verantwoordelijke is of volgens 
welke criteria deze wordt aangewezen;

volgens welke criteria deze wordt 
aangewezen;

Or. en

Motivering

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

Amendement 747
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 748
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
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Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE. Doel van de wijziging is niet het beschermingsniveau 
voor de individu te verlagen, maar om te verduidelijken dat uitsluitend de voor de verwerking 
verantwoordelijke en niet de verwerker verantwoordelijk is. Zie samenhangende 
amendementen op artikel 22, 24, 26 en 77.

Amendement 749
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) de "direct voor de verwerking 
verantwoordelijke", die persoonsgegevens 
bij de betrokkene opvraagt of anderszins 
verwerkt;

Or. de
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Amendement 750
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) de "indirect voor de verwerking 
verantwoordelijke", die geen 
persoonsgegevens bij de betrokkene 
opvraagt of anderszins verwerkt;

Or. de

Amendement 751
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "uitgever": een natuurlijke of 
rechtspersoon, een overheidsinstantie, een 
dienst of enige andere instelling die 
geautomatiseerde verwerkingssystemen 
voor gegevens of gegevensbestanden 
samenstelt voor de verwerking van 
persoonsgegevens door de voor de 
gegevensverwerking verantwoordelijken 
en de verwerkers, met inbegrip van de 
apparatuur van de desbetreffende 
persoon;

Or. fr

Amendement 752
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening-{}-
Artikel 4 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "privacy by design": integratie van 
gegevensbescherming in de gehele 
technologische cyclus, van de eerste 
ontwerpfase tot de uitrol, het gebruik en 
de definitieve verwijdering;

Or. es

Motivering

Er wordt een definitie van privacy by design voorgelegd, aangezien in de tekst van de 
verordening gebruik wordt gemaakt van dit concept.

Amendement 753
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) "privacy by default": een zodanige 
configuratie van de privacy-opties van 
diensten en producten dat deze voldoen 
aan de algemene beginselen van 
gegevensbescherming, zoals 
transparantie, het minimaliseren van 
gegevens, beperking van de doeleinden, 
integriteit, minimale opslag, mogelijkheid 
tot interventie of controleerbaarheid;

Or. es

Motivering

Er wordt een definitie van privacy by default voorgelegd, aangezien in de tekst van de 
verordening gebruik wordt gemaakt van dit concept.

Amendement 754
Alexander Alvaro
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "derde": de natuurlijke of 
rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander lichaam, niet zijnde 
de betrokkene, noch de voor de 
verwerking verantwoordelijke, noch de 
verwerker, noch de personen die onder 
rechtstreeks gezag van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker gemachtigd zijn om de 
gegevens te verwerken;

Or. en

Motivering

Definitie overeenkomstig die in Richtlijn 95/46.

Amendement 755
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "derde": de natuurlijke of 
rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander lichaam, niet zijnde 
de betrokkene, noch de voor de 
verwerking verantwoordelijke, noch de 
verwerker, noch de personen die onder 
rechtstreeks gezag van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker gemachtigd zijn om de 
gegevens te verwerken;

Or. en
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Amendement 756
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) "toestemming van de betrokkene": elke 
vrije, specifieke, op informatie berustende 
en uitdrukkelijke wilsuiting waarmee de 
betrokkene, door middel van hetzij een 
verklaring hetzij een ondubbelzinnige 
actieve handeling aanvaardt dat hem 
betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt; onder "ondubbelzinnige actieve 
handeling" wordt een ondubbelzinnige 
handeling op basis van een keuze 
verstaan, die om ten volle te worden 
verricht de verwerking van gegevens 
inhoudt;

Or. en

Motivering

Het begrip "ondubbelzinnige actieve handeling" is te vaag en dient nader te worden 
uiteengezet.

Amendement 757
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 758
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) "toestemming van de betrokkene": elke 
vrije, specifieke en op informatie 
berustende wilsuiting in de vorm van 
hetzij een verklaring, hetzij een handeling 
hetzij een specifieke gedraging, waarmee 
de betrokkene in de context en de 
omstandigheden op het moment waarop 
de toestemming vereist is, aangeeft in te 
stemmen met de verwerking van de 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 759
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) "toestemming van de betrokkene": elke 
vrije, specifieke, op informatie berustende 
en uitdrukkelijke wilsuiting -
voorafgaande wilsuiting ("voluntatis 
declaratio") - waarmee de betrokkene zijn 
specifieke, op informatie berustende en 
ondubbelzinnige instemming verleent met 
de verwerking van persoonsgegevens;

Or. en
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Amendement 760
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) "toestemming van de betrokkene": elke 
vrije, concrete en op informatie berustende 
wilsuiting waarmee de betrokkene, door 
middel van hetzij een verklaring hetzij een 
ondubbelzinnige actieve handeling 
aanvaardt dat hem betreffende 
persoonsgegevens worden verwerkt; In het 
bijzonder met betrekking tot diensten van 
de informatiemaatschappij kan de 
toestemming van de betrokkene ook langs 
elektronische weg worden verkregen 

Or. pl

Amendement 761
Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Amendement 762
Sarah Ludford, Charles Tannock

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De vereiste tot een vrije, specifieke en op informatie berustende instemming biedt betrokkenen 
reeds afdoende bescherming. Het is onduidelijk wat de vereiste van instemming door de 
betrokkene middels een "verklaring" of een "ondubbelzinnige actieve handeling" nu precies in 
de praktijk inhoudt. 

Amendement 763
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 764
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 765
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Monika Hohlmeier, Georgios 
Papanikolaou, Véronique Mathieu Houillon, Anna Maria Corazza Bildt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(8) "toestemming van de betrokkene": elke 
vrije, specifieke, op informatie berustende 
ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de 
betrokkene aanvaardt dat hem betreffende 
persoonsgegevens worden verwerkt; 
Stilzwijgen of inactiviteit duidt op zich 
niet op aanvaarding;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE.
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Amendement 766
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 767
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Er is geen overtuigende reden om te bepalen dat er voor een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens sprake moet zijn van een inbreuk op de beveiliging.
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Amendement 768
Jan Mulder

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het belangrijkste doel van deze verordening is de bescherming van individuen, hetgeen om 
een engere definitie van inbreuk in verband met persoonsgegevens vraagt.

Amendement 769
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 770
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) "inbreuk in verband met 
persoonsgegevens": een inbreuk op de 
beveiliging met de vernietiging, het verlies, 
de wijziging of de ongeoorloofde 
verstrekking van of de ongeoorloofde 
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij 
per ongeluk hetzij onrechtmatig, tot gevolg 
ingeval dergelijke persoonsgegevens niet 
onbegrijpelijk zijn gemaakt voor eenieder 
die geen recht op toegang daartoe heeft en 
ingeval een dergelijke inbreuk 
significante negatieve gevolgen heeft voor 
de privacy van de betrokkene of dit 
waarschijnlijk hebben zal;

Or. en

Amendement 771
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 772
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) "genetische gegevens": informatie 
over de erfelijke kenmerken of de 
wijziging van die kenmerken van een
geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon, die wordt verkregen door de 
analyse van nucleïnezuur;

Or. en

Motivering

De in de voorgestelde verordening voorgestelde definitie van "genetische gegevens" dient in 
lijn te worden gebracht met de definities die elders worden gehanteerd, zoals de definitie van 
"menselijke genetische gegevens" zoals die gehanteerd wordt in de Internationale Verklaring 
inzake Menselijke Genetische Gegevens van de Verenigde Naties. Dit amendement is in lijn 
met de door het voorzitterschap van de Raad op 22 juni 2012 voorgestelde wijzigingen.

Amendement 773
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) "genetische gegevens": alle 
persoonsgegevens met betrekking tot de 
overgeërfde of tijdens de vroege prenatale 
ontwikkeling verkregen genetische 
kenmerken van een persoon zoals 
aangetoond middels een analyse van een 
biologisch monster van het individu in 
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kwestie, in het bijzonder van 
desoxyribonucleïnezuur (DNA) of 
ribonucleïnezuur (RNA) of andere 
elementen waarmee soortgelijke 
informatie verkregen kan worden;

Or. en

Motivering

Specificatie nodig van wat nu exact onder deze definitie verstaan kan worden.

Amendement 774
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) "genetische gegevens": informatie
over de erfelijke kenmerken of de 
wijziging van die kenmerken van een
geïdentificeerde of identificeerbare
persoon, die wordt verkregen door de 
analyse van nucleïnezuur;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE.

Amendement 775
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) "genetische gegevens": alle gegevens, 
van welke aard ook, over de overgeërfde 
of tijdens de vroege prenatale 

(10) "genetische gegevens": informatie
over de erfelijke kenmerken of de 
wijziging van die kenmerken van een
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ontwikkeling verkregen kenmerken van 
een persoon;

geïdentificeerde of identificeerbare
persoon;

Or. en

Motivering

Niet alle "genetische gegevens" bevatten voldoende informatie voor de identificatie van een 
individu. De voorgestelde definitie van "genetische gegevens" dient dan ook nader te worden 
gepreciseerd, zodat het uitsluitend betrekking heeft op "persoonsgegevens". De definitie dient 
tevens te worden gewijzigd om specifiek betrekking te hebben op informatie die verkregen is 
uit de analyse van nucleïnezuur, opdat deze overeenstemt met andere wijd en zijd gebruikte 
definities. Dit amendement is in lijn met de door het voorzitterschap van de Raad op 22 juni 
2012 voorgestelde wijzigingen.

Amendement 776
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) "genetische gegevens": informatie
over de erfelijke kenmerken of de 
wijziging van die kenmerken van een
geïdentificeerde of identificeerbare
persoon, die wordt verkregen door de 
analyse van nucleïnezuur;

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie moet stroken met de elders gebruikte definities, zoals de definitie 
van "menselijke genetische gegevens" die wordt gebruikt in de internationale verklaring 
inzake menselijke genetische gegevens van de Verenigde Naties.

Amendement 777
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) "genetische gegevens": gegevens over
genetische eigenschappen die zijn 
verkregen door een genetisch onderzoek 
of door een in het kader van een genetisch 
onderzoek verrichte genetische analyse; 
genetische eigenschappen zijn overgeërfde
of tijdens de bevruchting of tot de 
geboorte verkregen erfelijke informatie 
van menselijke oorsprong;

Or. de

Amendement 778
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "biometrische gegevens": alle 
gegevens met betrekking tot de fysieke, 
fysiologische of gedragskenmerken van 
een persoon op grond waarvan de 
eenduidige kenmerking van die persoon 
mogelijk is, zoals afbeeldingen van het 
gezicht of dactyloscopische gegevens;

(11) "biometrische gegevens": alle 
persoonsgegevens met betrekking tot de 
fysieke, fysiologische of 
gedragskenmerken van een persoon op 
grond waarvan de eenduidige kenmerking 
van die persoon mogelijk is, zoals 
afbeeldingen van het gezicht of 
dactyloscopische gegevens;

Or. en

Motivering

Taalkundige verduidelijking.

Amendement 779
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "biometrische gegevens": alle
gegevens met betrekking tot de fysieke, 
fysiologische of gedragskenmerken van 
een persoon op grond waarvan de 
eenduidige kenmerking van die persoon 
mogelijk is, zoals afbeeldingen van het 
gezicht of dactyloscopische gegevens;

(11) "biometrische gegevens": alle
persoonsgegevens met betrekking tot de 
fysieke, fysiologische of 
gedragskenmerken van een persoon op 
grond waarvan de eenduidige kenmerking 
van die persoon mogelijk is, zoals 
afbeeldingen van het gezicht of 
dactyloscopische gegevens;

Or. en

Amendement 780
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) "biometrische gegevens": alle 
gegevens met betrekking tot de fysieke, 
fysiologische of gedragskenmerken van 
een persoon op grond waarvan de 
eenduidige kenmerking van die persoon 
mogelijk is, zoals afbeeldingen van het 
gezicht of dactyloscopische gegevens;

(11) "biometrische gegevens": alle 
gegevens met betrekking tot de fysieke, 
fysiologische of gedragskenmerken van 
een persoon op grond waarvan de 
eenduidige kenmerking van die persoon 
mogelijk is, zoals afbeeldingen van het
gezicht of dactyloscopische gegevens, 
uitgezonderd handtekeningen;

Or. de

Amendement 781
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "gegevens over gezondheid": alle 
informatie over de fysieke of mentale 
gezondheid van een persoon, of over de 

(12) "gegevens over gezondheid": alle 
persoonlijke informatie over de fysieke of 
mentale gezondheid van een persoon, of 
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verlening van een gezondheidsdienst aan 
een persoon;

over de verlening van een 
gezondheidsdienst aan een persoon;

Or. en

Amendement 782
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "gegevens over gezondheid": alle 
informatie over de fysieke of mentale 
gezondheid van een persoon, of over de 
verlening van een gezondheidsdienst aan 
een persoon;

(12) "gegevens over gezondheid": 
persoonsgegevens over de fysieke of 
mentale gezondheid van een persoon, of 
over de verlening van een 
gezondheidsdienst aan een persoon;

Or. en

Amendement 783
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) "gegevens over gezondheid": alle 
informatie over de fysieke of mentale 
gezondheid van een persoon, of over de 
verlening van een gezondheidsdienst aan 
een persoon;

(12) gegevens over gezondheid": alle 
informatie die rechtstreeks verband houdt 
met de fysieke of mentale gezondheid van 
een persoon;

Or. en

Amendement 784
Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In lijn met de regelingen inzake bindende bedrijfsvoorschriften.

Amendement 785
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar de 
voornaamste besluiten over het doel van en 
de voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen; wanneer in de Unie geen 
besluiten over het doel van of de 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
plaats waar de voornaamste 
gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke in de 
Unie plaatsvindt. Met betrekking tot de 
verwerker is de "belangrijkste vestiging"
de plaats waar zich zijn centrale 
administratie in de Unie bevindt. Heeft 
deze geen centrale administratie in de 
Unie, dan is de "belangrijkste vestiging"
de plaats waar de belangrijkste 
verwerkingsactiviteiten worden 
uitgevoerd. Met betrekking tot natuurlijke 
of rechtspersonen, overheidsinstanties, 
agentschappen of enig ander orgaan dat 
zowel als voor de verwerking 
verantwoordelijke als verwerker optreedt, 
is de "belangrijkste vestiging" de plaats 
waar deze zijn hoofdvestiging heeft in de 
hoedanigheid van voor de verwerking 
verantwoordelijke;

Or. en

Motivering

Dit amendement voorziet in de noodzaak tot nadere specificatie van de criteria ter vaststelling 
van de belangrijkste vestiging.
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Amendement 786
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Lara Comi, Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "belangrijkste vestiging": de
vestigingsplaats die door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker aan de hand van de 
onderstaande transparante en objectieve 
criteria is vastgesteld: de plaats waar het 
Europese hoofdkantoor van de groep 
gevestigd is, of die plaats van vestiging 
van het van de groep deel uitmakende 
bedrijf dat belast is met 
gegevensbescherming, of de plaats van
vestiging van het bedrijf binnen de groep 
dat in termen van managementsfunctie en
administratieve vaardigheden het beste in 
staat is om de bepalingen van deze 
verordening toe te passen en te 
handhaven, of de plaats waar de 
voornaamste beslissingen met betrekking 
tot de doeleinden van verwerking voor de 
regionale groep worden genomen;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE. De criteria worden gebruikt om de juiste 
gegevensbeschermingsautoriteit voor bindende bedrijfsvoorschriften te bepalen en zijn dus 
aantoonbaar uitvoerbaar.

Amendement 787
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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



PE506.145v01-00 116/171 AM\928599NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie waar de 
voornaamste besluiten over het doel van en 
de voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen; wanneer in de Unie geen 
besluiten over het doel van of de 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
plaats waar de voornaamste 
gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke in de 
Unie plaatsvindt. Bij de bepaling van de 
belangrijkste verwerkingsactiviteiten dient 
rekening te worden gehouden met 
feitelijke elementen als de fysieke locatie 
van dataservers, de centralisering van de 
belangrijkste verwerkingsactiviteiten of 
anderszins de dominante invloed van een 
specifieke vestiging. Met betrekking tot de 
verwerker is de "belangrijkste vestiging"
de plaats waar zich zijn centrale 
administratie in de Unie bevindt;

Or. en

Amendement 788
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke de plaats van vestiging 
van de voor de verwerking 

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

verantwoordelijke in de Unie waar de 
voornaamste besluiten over het doel van en 
de voorwaarden en de middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen. Ingeval van een groep van 
ondernemingen is dit de plaats van 
vestiging van de binnen de groep op het 
vlak van het gegevensbeschermingsbeleid 
dominante onderneming. wanneer in de 
Unie geen besluiten over het doel van of de 
voorwaarden en middelen voor de 
verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
plaats waar de voornaamste 
gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke in de 
Unie plaatsvindt. Met betrekking tot de 
verwerker zijn dezelfde regels van 
toepassing. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker stellen 
de bevoegde autoriteit in kennis van de 
vaststelling van een "belangrijkste 
vestiging";

Or. en

Amendement 789
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

13) "belangrijkste vestiging": met 
betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke, alsmede de verwerker, 
is dat die welke overeenstemt met de 
statutaire zetel in de Unie, mits die 
overeenstemt met de plaats waar de 
voornaamste besluiten van de instelling, 
het bedrijf of de groep worden genomen;
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verwerking van persoonsgegevens worden 
genomen, is de belangrijkste vestiging de 
plaats waar de voornaamste 
gegevensverwerking in het kader van de 
activiteiten van een vestiging van een voor 
de verwerking verantwoordelijke in de 
Unie plaatsvindt. Met betrekking tot de 
verwerker is de "belangrijkste vestiging"
de plaats waar zich zijn centrale 
administratie in de Unie bevindt;

Or. es

Motivering

Het voorstel koppelt het concept aan het idee van "de voornaamste besluiten over het doel 
van en de voorwaarden en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens…"
Enerzijds is dit een vrij onzeker criterium, anderzijds zullen de zogeheten "voornaamste 
besluiten" met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens op een of andere wijze en 
in meer of mindere mate altijd verbonden zijn met de kern van een bedrijf waar de besluiten 
worden genomen, hetgeen het gebruik van het criterium van plaats waar de belangrijkste 
besluiten worden genomen, zekerder maakt.

Amendement 790
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "bevoegde toezichthoudende 
autoriteit": de toezichthoudende autoriteit 
die overeenkomstig artikel 51, lid 2, lid 3 
en lid 4 als enige bevoegd is voor het 
toezicht op een voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE.
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Amendement 791
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) "bevoegde toezichthoudende 
autoriteit": de toezichthoudende autoriteit 
die overeenkomstig artikel 51, lid 2, lid 3 
en lid 4 als enige bevoegd is voor het 
toezicht op een voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 792
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "vertegenwoordiger": elke in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
uitdrukkelijk door de voor de verwerking 
verantwoordelijke als zodanig is 
aangewezen, die namens de voor de 
verwerking verantwoordelijke handelt en 
die door de toezichthoudende autoriteiten 
en andere instanties in de Unie in plaats 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke kan worden 
aangesproken in verband met de 
verplichtingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke uit hoofde van deze 
verordening;

(14) vertegenwoordiger": elke in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
uitdrukkelijk door de voor de verwerking 
verantwoordelijke als zodanig is 
aangewezen, die in plaats van de voor de 
verwerking verantwoordelijke handelt in 
verband met de verplichtingen van de voor 
de verwerking verantwoordelijke uit 
hoofde van deze verordening;

Or. en

Motivering

De vertegenwoordiger handelt namens de voor de verwerking verantwoordelijke. Daarom 
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blijft de voor de verwerking verantwoordelijke de jegens de toezichthoudende autoriteit 
aansprakelijke entiteit. 

Amendement 793
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "vertegenwoordiger": elke in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
uitdrukkelijk door de voor de verwerking 
verantwoordelijke als zodanig is 
aangewezen, die namens de voor de 
verwerking verantwoordelijke handelt en 
die door de toezichthoudende autoriteiten
en andere instanties in de Unie in plaats 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke kan worden 
aangesproken in verband met de 
verplichtingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke uit hoofde van deze 
verordening;

(14) "vertegenwoordiger": elke in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
uitdrukkelijk door de voor de verwerking 
verantwoordelijke als zodanig is 
aangewezen, die namens de voor de 
verwerking verantwoordelijke handelt en 
die door de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit en andere instanties in de Unie in 
plaats van de voor de verwerking 
verantwoordelijke moet worden 
aangesproken in verband met de 
verplichtingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke uit hoofde van deze 
verordening;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE.

Amendement 794
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) "vertegenwoordiger": elke in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
uitdrukkelijk door de voor de verwerking 
verantwoordelijke als zodanig is 

(14) vertegenwoordiger": elke in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die 
uitdrukkelijk door de voor de verwerking 
verantwoordelijke als zodanig is 
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aangewezen, die namens de voor de 
verwerking verantwoordelijke handelt en 
die door de toezichthoudende autoriteiten 
en andere instanties in de Unie in plaats 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke kan worden 
aangesproken in verband met de 
verplichtingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke uit hoofde van deze 
verordening;

aangewezen, die in plaats van de voor de 
verwerking verantwoordelijke handelt en 
uitsluitend door de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit in verband met 
de verplichtingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke uit hoofde 
van deze verordening mag worden 
aangesproken;

Or. en

Amendement 795
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) "bindende bedrijfsvoorschriften": 
beleid inzake de bescherming van 
persoonsgegevens tot inachtneming 
waarvan een op het grondgebied van een 
lidstaat of de Unie gevestigde voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
zich heeft verplicht voor de doorgifte of 
een reeks van doorgiften van 
persoonsgegevens binnen een groep van 
ondernemingen naar een voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
in een of meer derde landen;

(17) "bindende bedrijfsvoorschriften": 
beleid inzake de bescherming van 
persoonsgegevens tot inachtneming 
waarvan een op het grondgebied van een 
lidstaat of de Unie gevestigde voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
zich heeft verplicht voor de doorgifte of 
een reeks van doorgiften van 
persoonsgegevens binnen een groep van 
ondernemingen binnen of buiten de Unie 
naar een voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker in een of 
meer derde landen;

Or. en

Amendement 796
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 18
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De leeftijdsgrens van 18 jaar is niet in overeenstemming met de Europese realiteit als het 
gaat om de wetgeving van de lidstaten.

Amendement 797
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 798
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

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

Amendement 799
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 800
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) "archiefdiensten": 
overheidsinstanties, overheidsdiensten of 
rechtspersonen die conform het recht van 
de Unie of de wetgeving van de 
desbetreffende lidstaat als belangrijkste 
taak hebben of wettelijk verplicht zijn 
archieven in het algemeen belang te 
verzamelen, op te slaan, te klasseren, te 
communiceren en te verbeteren, met 
name voor de rechtvaardiging van de 
rechten van publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke rechtspersonen of 
natuurlijke personen, of voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden;

Or. fr
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Toelichting

Er wordt voorgesteld om een definitie toe te voegen van archiefdiensten, die profiteren van 
een derogatiemaatregel, rekening houdend met hun rol in het behoud van het individueel en 
collectief geheugen.

Amendement 801
Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Amendement 802
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. de

Motivering

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement 803
Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "vermogensdelict": een strafbaar 
feit dat verband houdt met georganiseerde 
misdaad, racketeering, terrorisme, 
financiering van terrorisme, 
mensenhandel, mensensmokkel, seksuele 
uitbuiting, handel in narcotica en 
psychotrope stoffen, illegale 
wapenhandel, heling, corruptie, 
omkoping, fraude, valsemunterij, namaak 
van producten en productpiraterij, 
milieudelicten, ontvoering, 
wederrechtelijke vrijheidsberoving en 
gijzeling, beroving, diefstal, smokkel, 
fiscale delicten, afpersing, vervalsing, 
piraterij, handel met voorkennis of 
marktmanipulatie.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE.

Amendement 804
Nils Torvalds

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "functionaris voor 
gegevensbescherming": een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon of een team van 
beroepsbeoefenaars met de nodige 
beroepservaring en expertise voor de 
uitvoering van de verplichtingen 
voortvloeiend uit en uiteengezet in deze 
verordening, die of dat in dienst is bij of 
aangesteld door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker.
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Or. en

Amendement 805
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "vermogensdelict": een strafbaar 
feit dat verband houdt met georganiseerde 
misdaad, racketeering, terrorisme, 
financiering van terrorisme, 
mensenhandel, mensensmokkel, seksuele 
uitbuiting, handel in narcotica en 
psychotrope stoffen, illegale 
wapenhandel, heling, corruptie, 
omkoping, fraude, valsemunterij, namaak 
van producten en productpiraterij, 
milieudelicten, ontvoering, 
wederrechtelijke vrijheidsberoving en 
gijzeling, beroving, diefstal, smokkel, 
fiscale delicten, afpersing, vervalsing, 
piraterij, handel met voorkennis of 
marktmanipulatie.

Or. en

Amendement 806
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "clouddienst": de levering van 
gegevensverwerkings- of -opslagdiensten 
aan het publiek waarbij elders gelegen 
middelen middels een elektronisch 
communicatienetwerk gedeeld worden;
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Or. en

Amendement 807
Monika Hohlmeier, Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "afschermen": het markeren van 
opgeslagen persoonsgegevens met het oog 
op de beperking van de verdere 
verwerking ervan;

Or. de

Motivering

Deze term moet in verband met onder meer de amendementen op de artikelen 17 en 19 
worden gedefinieerd.

Amendement 808
Ewald Stadler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) "anonimiseren": het zodanig 
veranderen van persoonsgegevens dat alle 
informatie betreffende een betrokkene 
niet meer aan een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon kan 
worden gekoppeld, tenzij daaraan 
onevenredig veel tijd, kosten en 
arbeidskracht worden besteed;

Or. de



PE506.145v01-00 128/171 AM\928599NL.doc

NL

Amendement 809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Motivering

Rekening houdend met de volledige uitsluiting die we voor de officiële statistieken en de 
kiezerslijsten hanteren, om zo de inhoud en de omvang ervan op correcte wijze te kunnen 
vaststellen, moeten we voor de beide begrippen officiële statistiek en kiezerslijst over een 
definitie beschikken.

Amendement 810
Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) "wissen": het onleesbaar maken 
van opgeslagen persoonsgegevens;

Or. de

Motivering

Met het oog op artikel 17 moet een definitie worden gegeven.

Amendement 811
Ewald Stadler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 ter) "pseudonimiseren": het 
vervangen van de naam en andere 
identificatiekenmerken van de betrokkene 
door een kenteken, met het doel om de 
identificatie van de betrokkene uit te 
sluiten of in wezenlijk mate te 
bemoeilijken;

Or. de

Amendement 812
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Motivering

Rekening houdend met de volledige uitsluiting die we voor de officiële statistieken en de 
kiezerslijsten hanteren, om zo de inhoud en de omvang ervan op correcte wijze te kunnen 
vaststellen, moeten we voor de beide begrippen officiële statistiek en kiezerslijst over een 
definitie beschikken.

Amendement 813
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 – punt 19 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 quater) "derde": de natuurlijke of 
rechtspersoon, de overheidsinstantie, de 
dienst of enig ander lichaam, niet zijnde 
de betrokkene, noch de voor de 
verwerking verantwoordelijke, noch de 
verwerker, noch de personen die onder 
rechtstreeks gezag van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker gemachtigd zijn om de 
gegevens te verwerken;

Or. de

Amendement 814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. es

Motivering

Voor een correcte en betrouwbare toepassing van de bepaling van artikel 8, lid 1, is een 
definitie van het begrip "diensten van de informatiemaatschappij" noodzakelijk.
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Amendement 815
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De persoonsgegevens moeten: De persoonsgegevens behoren:

Or. en

Amendement 816
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden verwerkt op een wijze die 
rechtmatig, eerlijk en transparant is ten 
opzichte van de betrokkene;

a) worden verwerkt op een wijze die 
rechtmatig, proportioneel en transparant is 
ten opzichte van de betrokkene;

Or. en

Amendement 817
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) worden verwerkt op een wijze die 
rechtmatig, eerlijk en transparant is ten 
opzichte van de betrokkene;

a) worden verwerkt op een wijze die 
rechtmatig, eerlijk en transparant is;

Or. de
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Amendement 818
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt;

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverzoenlijke wijze worden verwerkt;

Or. en

Amendement 819
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt;

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt, 
ingeval de doelstelling van de verdere 
verwerking onverenigbaar is met de 
doelstelling waarvoor de 
persoonsgegevens vergaard zijn, moet de 
verwerking over tenminste één van de in 
artikel 6, lid 1, letter a) t/m f) 
uiteengezette rechtsgronden beschikken 
en moet bovendien voldaan zijn aan alle 
andere bepalingen van deze verordening;

Or. en

Amendement 820
Timothy Kirkhope
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namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt;

b) voor welbepaalde, duidelijk omschreven 
en gerechtvaardigde doeleinden worden 
verzameld en mogen vervolgens niet op 
een met die doeleinden onverenigbare 
wijze worden verwerkt;

Or. en

Amendement 821
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt;

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt; 
verdere verwerking van gegevens voor 
doeleinden van historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek wordt niet 
aangemerkt als zijnde onverenigbaar 
indien voldaan wordt aan de voorwaarden 
van hetzij artikel 81, hetzij artikel 83;

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 822
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt;

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld, niet op een
met die doeleinden onverenigbare wijze 
verder worden verwerkt en verwerkt op 
een voor die doeleinden proportionele 
wijze (doelbinding);

Or. en

Amendement 823
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt;

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden worden verzameld en mogen 
vervolgens niet op een met die doeleinden 
onverenigbare wijze worden verwerkt; 
door archiefdiensten later uitgevoerde 
verwerkingen overeenkomstig de 
wetgeving van de lidstaten worden 
verenigbaar geacht en vallen onder de 
bepalingen in artikel 83 bis;

Or. fr

Toelichting

Er wordt voorgesteld om het toepassingsgebied te verduidelijken van de maatregelen die, 
rekening houdend met hun specifieke aard, geschikt zijn om in het bijzonder voor archieven te 
worden toegepast, doordat ze zich uitdrukkelijk concentreren op de verwerkingen die worden 
uitgevoerd door de archiefdiensten, in overeenstemming met het nationale recht van de 
lidstaten



AM\928599NL.doc 135/171 PE506.145v01-00

NL

Amendement 824
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) adequaat, ter zake dienend en niet 
excessief zijn gezien de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt;

Or. en

Amendement 825
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 826
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) adequaat en ter zake dienend zijn en 
beperkt blijven tot datgene wat minimaal 
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij 
worden verwerkt;

Or. de

Amendement 827
Salvatore Iacolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

De verwerking van gegevens moet op evenredige wijze geschieden, en wel zodanig dat de 
voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker zijn taken volledig kan uitvoeren.

Amendement 828
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE.

Amendement 829
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 830
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst-{}- Amendement

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

bijgewerkt; alle redelijke maatregelen 
moeten worden genomen om de 
persoonsgegevens die, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
onjuist zijn, onverwijld te wissen of te 
rectificeren;

Or. es

Amendement 831
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

d) juist zijn en zo nodig worden 
bijgewerkt; alle redelijke maatregelen 
moeten worden genomen om de 
persoonsgegevens die, uitgaande van de 
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, 
onjuist zijn, onverwijld te wissen of, indien 
dit niet mogelijk is, af te schermen of te 
rectificeren;

Or. de

Amendement 832
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van de artikelen 81 en 83 en 
mits periodiek wordt beoordeeld of de 
gegevens nog steeds opgeslagen moeten 
blijven;

Or. en

Amendement 833
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 834
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het dient mogelijk te zijn om persoonsgegevens tevens voor langere duur op te slaan voor 
gezondheidsdoeleinden, dit overeenkomstig de voorwaarden krachtens artikel 81, teneinde 
ervoor te zorgen dat alle gepaste gegevens beschikbaar zijn om de meest passende zorg aan 
de betrokkene te kunnen bieden. 

Amendement 835
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van artikel 83 en mits 
periodiek wordt beoordeeld of de gegevens 
nog steeds opgeslagen moeten blijven;

Or. en

Amendement 836
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 837
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 

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

verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen 
voor langere perioden worden opgeslagen 
voor zover de gegevens uitsluitend voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van artikel 83 en mits 
periodiek wordt beoordeeld of de gegevens 
nog steeds opgeslagen moeten blijven, 
alsmede voor zover er technische en 
organisatorische maatregelen worden 
getroffen om de toegang tot de gegevens te 
beperken voor uitsluitend gebruik voor 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek;

Or. en

Amendement 838
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is, onverminderd artikel 83;

Or. es
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Amendement 839
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) niet langer in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen te identificeren, 
worden bewaard dan voor de 
verwezenlijking van de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, 
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen 
voor langere perioden worden opgeslagen 
voor zover de gegevens uitsluitend voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en 
voorwaarden van artikel 83 en totdat blijkt 
dat de gegevens niet meer opgeslagen
hoeven blijven; persoonsgegevens kunnen 
voor langere perioden worden opgeslagen 
wanneer ze door de archiefdiensten 
verwerkt worden overeenkomstig de 
wetgeving van de lidstaten, onder de in 
artikel 83 bis genoemde voorwaarden;

Or. fr

Toelichting

Er wordt voorgesteld om het toepassingsgebied te verduidelijken van de maatregelen die, 
rekening houdend met hun specifieke aard in casu op het gebied van de opslagtermijn, 
geschikt zijn om in het bijzonder voor archieven te worden toegepast, doordat ze zich 
uitdrukkelijk concentreren op de verwerkingen die worden uitgevoerd door de 
archiefdiensten, in overeenstemming met het nationale recht van de lidstaten

Amendement 840
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 841
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) met gepaste technische of 
organisatorische middelen worden 
beschermd tegen ongeoorloofde of 
onrechtmatige verwerking alsook tegen 
onopzettelijk verlies, vernietiging of 
beschadiging; 

Or. en

Motivering

Dit is een nuttig bijkomend beginsel.
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Amendement 842
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e ter) passende waarborgen bieden 
ingeval van verwerking bij de EER. 
Dergelijke verwerking blijft de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke;

Or. en

Motivering

Dit is een nuttig bijkomend beginsel.

Amendement 843
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

La responsabilidad de quien lleva a cabo el tratamiento, no constituye tanto un principio del 
tratamiento en si mismo, sino una consecuencia. Quien trata datos personales, debe hacerlo 
con arreglo a los principios sustantivos comúnmente admitidos, y responde por la mala 
praxis que en ello pueda emplear, cuando no cumple a cabalidad con la legalidad vigente, o 
por alguna otra razón causa un daño o perjuicio al interesado o a terceros. Lo primero –
principios sustantivos- constituye el basamento legal del sistema de protección de datos, 
integrado por una serie de principios específicamente diseñados para esta materia; lo 



PE506.145v01-00 146/171 AM\928599NL.doc

NL

segundo es una derivación de un principio general del derecho, y por ende debe especificarse 
en el contexto sistemático correspondiente, en este caso, el capítulo VIII.

Amendement 844
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) worden verwerkt onder de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, die in staat 
is ervoor te zorgen en aan te tonen dat al 
zijn verwerkingsactiviteiten voldoen aan 
de bepalingen van deze verordening.

Or. en

Motivering

Het dient de verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke te zijn om 
indien gevraagd aan te tonen dat hij aan alle vereisten voldoet.

Amendement 845
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) worden verwerkt onder de 
verantwoordelijkheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, die ervoor 
zorgt en, indien hij hierom wordt verzocht, 
aan de krachtens artikel 2, lid 51, 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
aantoont dat zijn verwerkingsactiviteiten 
voldoen aan de bepalingen van deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 846
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 847
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 848
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) persoonsgegevens worden alleen 
verwerkt wanneer en voor zolang als de 
doeleinden niet zouden kunnen worden 
verwezenlijkt door het verwerken van 
andere gegevens dan persoonsgegevens, 
zoals gepseudonimiseerde of 
geanonimiseerde gegevens.

Or. de

Amendement 849
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verwerking van persoonsgegevens 
wordt georganiseerd en verricht op een 
wijze die de naleving van de in lid 1 
bedoelde beginselen garandeert;

Or. en

Amendement 850
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Oog voor de context

Voor de verwerking verantwoordelijken 
voeren in samenwerking met verwerkers 
passende technische en organisatorische 
maatregelen en procedures uit, rekening 
houdend met de context van de 
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gegevensverwerking, in het bijzonder 
ingeval:
(a) de verwerking van persoonsgegevens 
uitgevoerd wordt binnen de context van de 
levering van producten en diensten;
(b) de verwerking van persoonsgegevens 
uitsluitend uitgevoerd wordt in de context 
van fraudepreventie of strikt noodzakelijk 
is om de veiligheid van netwerken en 
informatie alsook de veiligheid van 
verband houdende diensten te 
waarborgen;
(c) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt uitgevoerd in de context van 
verplichtingen van wettelijke, 
regelgevende of wethandhavingsaard 
waaraan de voor de verwerking 
verantwoordelijke in de Unie 
onderworpen is;
(d) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt uitgevoerd in de context van interne 
verwerkingsactiviteiten, zoals 
boekhouding en toezicht of 
gegevensoverdrachten tussen 
bedrijfsonderdelen;
(e) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt uitgevoerd voor journalistieke, 
artistieke of literaire doeleinden;
(f) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt uitgevoerd in de context van 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek;
(g) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt uitgevoerd in de context van de 
arbeidsverhouding;
(h) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt uitgevoerd voor 
gezondheidsdoeleinden;

Or. en

Motivering

Afhankelijk van de context van de verwerking en de daarmee gepaard gaande risico's kunnen 
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dezelfde persoonsgegevens heel verschillende betekenissen krijgen. Als een winkelier het 
adres van een betrokkene verliest en hij deze bewaard had voor doeleinden van verzending 
van goederen kan dat heel andere gevolgen hebben dan wanneer een kankerspecialist een 
adres verliest dat hij bewaard had voor factureringsdoeleinden.

Amendement 851
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 ter
Oog voor risico

Voor de verwerking verantwoordelijken 
voeren passende technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures uit, rekening houdend met de 
aan de gegevensverwerking verbonden 
risico's, in het bijzonder ingeval:
(a) er binnen een opeenvolgende periode 
van 12 maanden persoonsgegevens van 
meer dan 5.000 betrokkenen worden 
verwerkt;
(b) er speciale categorieën gegevens 
overeenkomstig artikel 9.1. worden 
verwerkt;
(c) er persoonsgegevens van kinderen 
worden verwerkt;
(d) er niet uitsluitend gepseudonimiseerde 
gegevens worden verwerkt;
(e) verwerkingsactiviteiten ingeval van 
inbreuk de persoonsgegevens of de 
privacy van de betrokkenen negatief 
kunnen treffen in de vorm van 
identiteitsdiefstal, financiële schade,
lichamelijk letsel, of verregaande 
vernedering of reputatieschade;
(f) er een systematische en uitgebreide 
beoordeling wordt uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, punt 2, 
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onder d (nieuw);
(g) gegevens over het seksuele leven, de 
gezondheid, het ras of de etnische 
afkomst, voor het bieden van 
gezondsheidszorg, voor epidemiologisch 
onderzoek, of voor onderzoek naar 
geestes- of besmettelijke ziekten worden 
verwerkt, alsook wanneer de gegevens op 
grote schaal worden verwerkt voor het 
nemen van maatregelen of besluiten met 
betrekking tot specifieke personen;
(h) de bewaking van openbaar 
toegankelijke ruimten, met name wanneer 
op grote schaal optisch-elektronische 
apparatuur (videobewaking) wordt 
gebruikt;
(i) verwerking in grote bestanden van 
genetische of biometrische gegevens;
(j) verwerkingen waarvoor op grond van 
artikel 34, lid 2, onder b), de 
toezichthoudende autoriteit moet worden 
geraadpleegd.

Or. en

Motivering

Afhankelijk van de context van de verwerking en de daarmee gepaard gaande risico's kunnen 
dezelfde persoonsgegevens heel verschillende betekenissen krijgen. Als een winkelier het 
adres van een betrokkene verliest en hij deze bewaard had voor doeleinden van verzending 
van goederen kan dat heel andere gevolgen hebben dan wanneer een kankerspecialist een 
adres verliest dat hij bewaard had voor factureringsdoeleinden.

Amendement 852
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 quater
Verwerking waarbij directe identificatie 
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niet mogelijk is
1. Indien de gegevens die zijn verwerkt 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijke hem niet in staat stellen 
een natuurlijke persoon direct te 
identificeren, is hij niet verplicht om, 
uitsluitend om aan een bepaling van deze 
verordening te voldoen, aanvullende 
informatie te verkrijgen ter directe 
identificatie van de betrokkene.
2. Ingeval de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet in staat is te 
voldoen aan een bepaling van deze 
verordening doordat de door hem 
verwerkte gegevens hem niet in staat 
stellen een natuurlijke persoon direct te 
identificeren, is hij niet gehouden die 
specifieke bepaling van deze verordening 
na te leven.

Or. en

Motivering

Artikel 10 hierheen verplaatst en verder gespecificeerd ter bevordering van bijvoorbeeld de 
verwerking van gepseudonimiseerde gegevens.

Amendement 853
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de betrokkene heeft toestemming 
gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor één specifiek doel;

Or. en

Motivering

De betrokkene dient te weten en te begrijpen waarmee deze instemt. Toestemming mag 
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uitsluitend voor één specifiek doel gegeven worden.

Amendement 854
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de betrokkene heeft, nadat hij informatie 
heeft verkregen, uitdrukkelijke en 
geïnformeerde toestemming gegeven voor 
de verwerking van zijn persoonsgegevens 
voor een of meer specifieke doeleinden;

Or. en

Amendement 855
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de betrokkene heeft toestemming 
gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor een of meer 
specifieke doeleinden in de in artikel 7 
uiteengezette vorm;

Or. en

Amendement 856
Axel Voss

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

b) de verwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering van een overeenkomst waarbij 
de betrokkene partij is of voor het nemen 
van precontractuele maatregelen op 
verzoek van de betrokkene;

b) de verwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering of bekrachtiging van een 
overeenkomst of van collectieve 
arbeidsovereenkomsten of 
bedrijfsakkoorden, waarbij de betrokkene 
partij is of voor het nemen van 
precontractuele maatregelen op verzoek 
van de betrokkene;

Or. en

Motivering

Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn in Duitsland gelijkwaardig aan het door de overheid 
vastgestelde recht en kunnen daarom eveneens een grond voor rechtmatige 
gegevensverwerking vormen.

Amendement 857
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke of contractuele 
verplichting voortvloeiend uit 
communautair recht of het nationale 
recht van een lidstaat, een regelgeving, 
richtsnoer of praktijkcode van de sector 
op nationaal of internationaal niveau, of 
voor een vergunning, toezichtsvereiste of 
ander wettelijk voorschrift waaraan de 
voor de verwerking verantwoordelijke is 
onderworpen, inclusief de eisen van de 
toezichthoudende autoriteiten;

Or. en

Motivering

Gedeeltelijk overgenomen uit het advies van ITRE. Deze bepaling moet ervoor zorgen dat 
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nationale financiële regelgeving of gedragscodes zijn inbegrepen.

Amendement 858
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke;

c) de verwerking wordt uitsluitend 
overeenkomstig artikel 83 uitgevoerd in de 
in artikel 5 bis, lid 2, lid 3 of lid 6 
bedoelde context; 

Or. en

Motivering

Het artikel is gewijzigd overeenkomstig de context- en risicobeginselen van artikel 5 bis 
(nieuw) en 5 ter (nieuw).

Amendement 859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting, 
regelgeving, richtsnoer of praktijkcode 
van de sector, op nationaal of 
internationaal niveau, waaraan de voor 
de verwerking verantwoordelijke is 
onderworpen, inclusief de eisen van de 
toezichthoudende autoriteiten;

Or. en

Motivering

Deze bepaling moet ervoor zorgen dat nationale financiële regelgeving of gedragscodes zijn 
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inbegrepen.

Amendement 860
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
van de groep ondernemingen waarvan de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
onderdeel uitmaakt of van enig onderdeel 
daarvan;

Or. en

Amendement 861
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering van het recht of om te voldoen 
aan een wettelijke verplichting van de voor 
de verwerking verantwoordelijke;

Or. en

Amendement 862
Sarah Ludford

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

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting of 
regelgeving, richtsnoer of praktijkcode 
van de sector, op nationaal of 
internationaal niveau, waaraan de voor de 
verwerking verantwoordelijke is 
onderworpen;

Or. en

Motivering

Naleving van financiële en andere wettelijke voorschriften moet een legitieme grond zijn voor 
de verwerking van gegevens.

Amendement 863
Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een in het Unierecht of het 
recht van een lidstaat vervatte juridische 
verplichting van de voor de verwerking 
verantwoordelijke;

Or. de

Motivering

(Eerste zin van de motivering niet van toepassing op de Nederlandse versie.) De bepaling is te 
beperkt als alleen rekening wordt gehouden met in "wetten" vervatte verplichtingen tot het 
verwerken van gegevens. Het amendement is nodig om te verduidelijken dat het zowel om 
Europese als om nationale juridische verplichtingen kan gaan.

Amendement 864
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
de bedrijvengroep waarvan de voor de 
verwerking verantwoordelijke deel 
uitmaakt, of elk ander lid van deze groep;

Or. fr

Amendement 865
Ewald Stadler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke;

c) de verwerking is verplicht of toegestaan 
krachtens een wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepaling die van 
toepassing is op de voor de verwerking 
verantwoordelijke;

Or. de

Amendement 866
Salvatore Iacolino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke;

c) de verwerking is noodzakelijk om te 
voldoen aan een wettelijke verplichting van 
de voor de verwerking verantwoordelijke, 
met inbegrip van de activiteiten die 
worden ondernomen in verband met de 
veiligheid of de voorkoming en opsporing 
van strafbare feiten;
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Or. it

Motivering

Deze wijziging heeft als doel te verduidelijken dat de maatregelen op het gebied van de 
veiligheid en de voorkoming van criminaliteit, rechtmatige gronden voor de verwerking van 
gegevens vormen.

Amendement 867
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de verwerking van gegevens is 
noodzakelijk voor netwerk- en 
informatiebeveiliging;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE.

Amendement 868
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de verwerking van gegevens is 
noodzakelijk voor netwerk- en 
informatiebeveiliging;

Or. en

Motivering

Dit amendement neemt de in overweging 39 uiteengezette waarborgen op in de tekst door in 
een juridisch bindend artikel te verduidelijken dat gegevensverwerking ten behoeve van 
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netwerk- en informatiebeveiliging als rechtmatige verwerking beschouwd wordt.

Amendement 869
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de verwerking is noodzakelijk voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang of een taak die deel uitmaakt van de 
uitoefening van het openbaar gezag dat aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke is 
opgedragen;

e) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang of die deel uitmaakt van de 
uitoefening van het openbaar gezag die aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de derde aan wie de gegevens worden 
verstrekt, is opgedragen;

Or. en

Amendement 870
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de verwerking is noodzakelijk voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang of een taak die deel uitmaakt van de 
uitoefening van het openbaar gezag dat aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke is 
opgedragen;

e) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang of die deel uitmaakt van de 
uitoefening van het openbaar gezag die aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de derde aan wie de gegevens worden 
verstrekt, is opgedragen;

Or. en

Amendement 871
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de verwerking is noodzakelijk voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang of een taak die deel uitmaakt van de 
uitoefening van het openbaar gezag dat aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke is 
opgedragen;

e) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang of die deel uitmaakt van de 
uitoefening van het openbaar gezag die aan 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de derde aan wie de gegevens worden 
verstrekt, is opgedragen;

Or. en

Amendement 872
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Punt f van lid 1 wordt vervangen door veel uitvoeriger richtsnoeren betreffende 
"gerechtvaardigde belangen" in de nieuwe leden 1 bis, 1 ter en 1 quater. Zie samenhangende 
amendementen op artikel 6, lid 1 bis, lid 1 ter en lid 1 quater. De amendementen geven 
duidelijkere richtsnoeren en bieden rechtszekerheid voor gegevensverwerking op grond van 
de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. De bijbehorende 
gedelegeerde handeling in artikel 6, lid 5, is geschrapt omdat deze aan de essentie van de wet 
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zou hebben geraakt.

Amendement 873
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de derde(n) waaraan 
de gegevens openbaar worden gemaakt, 
alsook voor de legitieme verwachtingen 
van de betrokkene op basis van zijn of 
haar verhouding met de voor de 
verwerking verantwoordelijke, rekening 
houdend met het belang of rechten of 
vrijheden van de voor de verwerking 
verantwoordelijke om een bedrijf te 
exploiteren, alsook om de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de betrokkene 
die tot bescherming van persoonsgegevens 
noodzaken, met name wanneer de 
betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

Or. en

Motivering

Om gerechtvaardigde belangen een rechtsgrond te kunnen laten zijn voor verwerking, moeten 
voor de verwerking verantwoordelijken naar behoren rekening houden met de legitieme 
verwachtingen van de betrokkene en moeten betrokkenen tegelijkertijd de rechten en 
vrijheden van de voor de verwerking verantwoordelijke om een bedrijf te exploiteren, 
erkennen. 

Amendement 874
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de derde(n) waaraan 
de gegevens openbaar worden gemaakt, 
alsook voor de legitieme verwachtingen 
van de betrokkene op basis van zijn of 
haar verhouding met de voor de 
verwerking verantwoordelijke, rekening 
houdend met het belang of rechten of 
vrijheden van de voor de verwerking 
verantwoordelijke om een bedrijf te 
exploiteren, alsook om de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de betrokkene 
die tot bescherming van persoonsgegevens 
noodzaken, met name wanneer de 
betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

Or. en

Motivering

Gegevensverwerking voor de gerechtvaardigde belangen van derde partijen dient mogelijk te 
blijven zoals krachtens Richtlijn 95/46/EG. Het gebruik van adressen van derden is 
bijvoorbeeld bijzonder belangrijk om nieuwe klanten te kunnen aanschrijven.

Amendement 875
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, mits het belang of de 

f) letter (a) t/m (d) zijn niet van 
toepassing, maar de verwerking is 
noodzakelijk is voor de behartiging van de 
zwaarwegende gerechtvaardigde belangen 
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grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens noodzaken, niet boven 
dat belang prevaleren, met name wanneer 
de betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en deze belangen 
prevaleren boven het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

Or. en

Motivering

De voorgestelde definitie van "gerechtvaardigde belangen" is inherent vaag. Hogere 
belangen dienen slechts een secundaire grond te zijn voor verwerking indien geen van de 
andere redenen van toepassing zijn.

Amendement 876
Sarah Ludford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, zoals de opsporing of 
voorkoming van misdrijven, fraude, 
verlies of beschadiging, of om tegemoet te 
komen aan de legitieme verwachtingen 
van de betrokkene ten aanzien van een 
doeltreffende levering van de dienst, mits 
het belang of de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de betrokkene 
die tot bescherming van persoonsgegevens 
noodzaken, niet boven dat belang 
prevaleren, met name wanneer de 
betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

Or. en
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Motivering

Hiermee wordt het begrip "gerechtvaardigde belangen" expliciet uitgewerkt en wordt het 
begrip "legitieme verwachtingen" ingevoerd.

Amendement 877
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) zonder afbreuk te doen aan de belangen 
of fundamentele rechten en vrijheden van 
de betrokkene waarvoor bescherming van 
persoonsgegevens nodig is, met name 
wanneer de betrokkene een kind is, is de 
verwerking noodzakelijk voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, en wel met name: 

- direct marketing voor de eigen en 
soortgelijke producten en diensten; 
- afdwinging van de vorderingen van de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
van een derde namens dewelke de voor de 
verwerking verantwoordelijke optreedt in 
relatie tot de betrokkene, of anders ter 
voorkoming of beperking van 
beschadiging van de voor de verwerking 
verantwoordelijke door de betrokkene;

Dit is niet van toepassing op de verwerking 
door overheidsinstanties in het kader van 
de uitoefening van hun taken.

Or. en
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Amendement 878
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Hubert Pirker, Renate Sommer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker voor 
henzelf of hun vertegenwoordiger(s), of 
van een of meerdere derden in wiens of 
wier belang de gegevens worden verwerkt 
- bijvoorbeeld de veiligheid van de 
verwerking - mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens noodzaken, niet boven 
dat belang prevaleren, bijvoorbeeld ingeval 
van verwerking van de gegevens van een 
kind. Het belang of fundamentele rechten 
en vrijheden van de betrokkene mogen
niet prevaleren boven de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het advies van ITRE.

Amendement 879
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verantwoordelijke, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens noodzaken, niet boven 
dat belang prevaleren, met name wanneer 
de betrokkene een kind is. 
Gerechtvaardigde belangen als 
rechtsgrond voor verwerking moeten 
uiterst restrictief worden toegepast, d.w.z. 
uitsluitend in zoverre strikt nodig voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen en uitsluitend indien er geen 
andere rechtsgrond voorhanden is voor 
het specifieke doel. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt de betrokkene in 
dat geval uitdrukkelijk en individueel 
daarvan in kennis. De voor de verwerking 
verantwoordelijke deelt eveneens mede 
waarom hij van mening is dat zijn 
belangen zwaarder wegen dan de 
belangen of de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkene.

Or. en

Amendement 880
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) de verwerking is noodzakelijk voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke(n) of van de derde(n) 
aan wie de gegevens worden 
geopenbaard, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens noodzaken, niet boven 
dat belang prevaleren, met name wanneer 
de betrokkene een kind is.
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uitoefening van hun taken.

Or. en

Amendement 881
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) Indien geen enkel van de in lid 1 
bedoelde juridische grondslagen voor de 
verwerking van persoonsgegevens van 
toepassing is, is de verwerking van 
persoonsgegevens rechtmatig wanneer en 
voor zover deze noodzakelijk is voor en 
proportioneel tot de behartiging van de 
nauw omschreven gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming van 
persoonsgegevens noodzaken, niet boven 
dat belang prevaleren. De voor de 
verwerking verantwoordelijke stelt de 
betrokkene in dat geval uitdrukkelijk en 
individueel daarvan in kennis en 
informeert hem over de mogelijkheid tot 
verhaal via de toezichthoudende 
autoriteit. De voor de verwerking 
verantwoordelijke deelt eveneens mede 
waarom hij van mening is dat zijn 
belangen zwaarder wegen dan de 
belangen of de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkene. Dit lid is niet van toepassing 
op de verwerking door overheidsinstanties 
in het kader van de uitoefening van hun 
taken.

Or. en
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Amendement 882
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Dit kan de bepaling duidelijker maken en vergissingen en twijfel voorkomen.

Amendement 883
Salvatore Iacolino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. it

Motivering

De verwerking moet ook worden toegestaan voor verwerkers of derde partijen die de 
gegevens, niet ter verspreiding, ontvangen, waarbij de rechten van de betrokkenen in 
overeenstemming worden gebracht met de veiligheidseisen van bepaalde dienstverleners.

Amendement 884
Ewald Stadler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 885
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, mits het belang of de 

f) de verwerking is noodzakelijk voor de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, mits de 



AM\928599NL.doc 171/171 PE506.145v01-00

NL

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

persoonsgegevens geen bijzondere 
beveiliging vereisen met het oog op het 
prevalerende belang van de bescherming 
van de betrokkene in verband met diens 
grondrechten en fundamentele vrijheden.
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene een kind is. Dit is niet van 
toepassing op de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de 
uitoefening van hun taken. Toepassing van 
bovenvermelde bepaling kan ook worden 
uitgesloten op basis van een of meerdere 
andere voorwaarden uit deze paragraaf.

Or. pl


