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Amendement 886
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking is noodzakelijk om te 
garanderen dat een netwerk of 
informatiesysteem in staat is om bestand 
te zijn tegen toevallige gebeurtenissen of 
onwettige of kwaadaardige acties die de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van de opgeslagen of 
verzonden gegevens en de veiligheid van 
de daaraan gerelateerde diensten die via 
deze netwerken en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in 
gevaar brengen;

Or. en

Motivering

Gegevensbeveiliging moet als een wezenlijk onderdeel van gegevensbescherming worden 
beschouwd. Om die reden moet de verwerking van gegevens als rechtmatig worden 
beschouwd als het noodzakelijk is met het oog op gegevensbeveiliging.

Amendement 887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking is beperkt tot 
pseudonieme gegevens en de ontvanger 
van de dienst krijgt het recht bezwaar te 
maken krachtens artikel 19, lid 3;

Or. en
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Amendement 888
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking is noodzakelijk om de 
beschikbaarheid, betrouwbaarheid, 
vertrouwelijkheid en veiligheid van de 
informatie- en communicatiesystemen te 
waarborgen, met name als dit nodig is om 
de plichten te vervullen die de voor de 
verwerking verantwoordelijke heeft op 
grond van de wet, een contract of intern 
beleid, met het doel om aan dergelijke 
verplichtingen te voldoen;

Or. en

Amendement 889
Anna Hedh, Marita Ulvskog

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking is noodzakelijk 
vanwege nationale praktijken voor de 
sociale partners met betrekking tot 
collectieve overeenkomsten;

Or. en

Amendement 890
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Lara Comi, Renate Sommer, Salvatore Iacolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de gegevens worden verzameld uit 
openbare registers, lijsten of documenten 
die voor iedereen toegankelijk zijn;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit IMCO-advies.

Amendement 891
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking is noodzakelijk in het 
belang van de openbare veiligheid of in 
het belang van het welzijn, de veiligheid 
of de gezondheid van een individu in 
overeenstemming met de grondrechten en 
fundamentele vrijheden; 

Or. en

Amendement 892
Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking van verkeersgegevens 
voor zover die strikt noodzakelijk is met 
het oog op netwerk- en 
informatieveiligheid, d.w.z. dat een 
netwerk of informatiesysteem op een 
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bepaald vertrouwelijkheidsniveau bestand 
is tegen incidentele gebeurtenissen of 
onwettige of kwaadaardige acties die de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
en vertrouwelijkheid van opgeslagen of 
doorgegeven gegevens in het gedrang 
brengen, en de beveiliging van de 
desbetreffende diensten die door deze 
netwerken en systemen worden geboden 
of via deze toegankelijk zijn;

Or. de

Motivering

Voor informatieveiligheid is de verwerking van sommige gegevens noodzakelijk om de 
persoonsgegevens te beschermen. Volgens de definitie moeten alle gegevens als persoonlijk 
worden beschouwd; derhalve is het nodig om informatieveiligheid aan te merken als een 
legitiem belang dat de verwerking van sommige gegevens rechtvaardigt en dat horizontaal 
geldig is in de gehele verordening. Informatieveiligheid is een van de hoekstenen van de 
verplichtingen van de voor de verwerking verantwoordelijke (artikelen 30 en 31) en wordt 
ook in overweging 39 als een gerechtvaardigd belang erkend.

Amendement 893
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking is noodzakelijk in het 
kader van de arbeidsverhouding, met 
name met het oog op de aanwerving, de 
uitvoering van het arbeidscontract, met 
inbegrip van de naleving van wettelijke of 
uit collectieve overeenkomsten 
voortvloeiende verplichtingen, het beheer, 
de planning en de organisatie van de 
arbeid en gezondheid en veiligheid op het 
werk, met het oog op de uitoefening en het 
genieten van de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele rechten en 
voordelen en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding, 
alsmede met het oog op het binnengaan, 
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actualiseren, verbeteren en wijzigen van 
verwerkingssystemen met 
werknemersgegevens, met inbegrip van 
technische beveiligingssystemen die 
bedoeld zijn om de werknemersgegevens 
te beschermen tegen ongeautoriseerde 
toegang door derde partijen, met inbegrip 
van transformatie, virussen en malware;

Or. en

Amendement 894
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) de verwerking is noodzakelijk voor 
fraudepreventie en -opsporing 
overeenkomstig de toepasselijke financiële 
regelgeving of de gevestigde gedragscodes 
van bedrijfstakken of beroepsorganisaties;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit IMCO-advies.

Amendement 895
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) de gegevens worden verzameld uit
openbare registers, lijsten of documenten 
die voor iedereen toegankelijk zijn;

Or. en
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Amendement 896
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 897
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) de verwerking is noodzakelijk 
met het oog op de pseudonimisatie of 
anonimisatie van persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 898
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) de verwerking is beperkt tot 
pseudonieme gegevens, zodanig dat de 
betrokkene voldoende beschermd is, en de 
ontvanger van de dienst krijgt het recht 
bezwaar te maken krachtens artikel 19, lid 
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3;

Or. en

Amendement 899
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quinquies) de verwerking is noodzakelijk 
om te garanderen dat een netwerk of 
informatiesysteem in staat is om bestand 
te zijn tegen toevallige gebeurtenissen of 
onwettige of kwaadaardige acties die de 
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit 
of vertrouwelijkheid van de opgeslagen of 
verzonden gegevens en de veiligheid van 
de daaraan gerelateerde diensten die via 
deze netwerken en systemen worden 
aangeboden of toegankelijk zijn, in 
gevaar brengen;

Or. en

Amendement 900
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quinquies) de verwerking is noodzakelijk 
met het oog op de anonimisatie of 
pseudonimisatie van persoonsgegevens;

Or. en
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Amendement 901
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f sexies) de verwerking is noodzakelijk op 
grond van rechtmatige interne 
doelstellingen van groepen 
ondernemingen mits de belangen van de 
betrokkenen voldoende worden 
beschermd door interne regels op het 
gebied van gegevensbescherming of een 
daarmee vergelijkbare gedragscode als 
bedoeld in artikel 38, onder c);

Or. en

Amendement 902
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming moet de taak 
toevertrouwd krijgen om nader te 
specificeren wanneer de verwerking 
rechtmatig is met het oog op de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke als bedoeld in lid 1 en 
wanneer het belang of de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkene prevaleren boven de 
rechtmatige belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke;

Or. en
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Amendement 903
Jan Philipp Albrecht

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. 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 de 
behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke, mits deze niet zwaarder 
wegen dan de belangen of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming 
van persoonsgegevens noodzaken. In dat 
geval brengt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene 
uitdrukkelijk en afzonderlijk op de hoogte 
van de gegevensverwerking conform 
artikel 14 lid 1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke deelt eveneens mee 
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

Motivering

Vervangt amendement 100 van de rapporteur door te verduidelijken dat de informatie over 
gegevensverwerking op basis van gerechtvaardigde belangen tezamen met de algemene 
informatie aan de betrokkene moet worden gegeven, om de belasting, voor zowel de voor de 
verwerking verantwoordelijke als voor de betrokkene, van meerdere, afzonderlijke berichten 
te voorkomen.
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Amendement 904
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De verwerking van 
gepseudonimiseerde gegevens is 
rechtmatig;

Or. en

Motivering

Nadere specificering van de rechtmatigheidsvereisten om de verwerking van 
gepseudonimiseerde gegevens te stimuleren.

Amendement 905
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alleen als geen van de in lid 1 
bedoelde rechtsgrondslagen voor de 
verwerking van persoonsgegevens van 
toepassing zijn, kan de verwerking van 
persoonsgegevens voor specifieke 
doeleinden zijn gebaseerd op de 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke. In 
dat geval brengt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene 
uitdrukkelijk en afzonderlijk op de hoogte 
van de gegevensverwerking. De voor de 
verwerking verantwoordelijke deelt mee 
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 
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in het kader van de uitoefening van hun 
taken.

Or. en

Amendement 906
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1 onder f) bedoelde 
dominerende gerechtvaardigde belangen 
die boven de belangen van betrokkenen 
prevaleren, betreffen over het algemeen:
a) de bescherming van de grondrechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke;
b) de bescherming van de grondrechten 
van derde partijen, indien de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
wettelijke plicht heeft hun rechten te 
beschermen;
c) de vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van wettelijke rechten;
d) de uitoefening van de vrijheid van 
meningsuiting binnen de grenzen van 
artikel 80;
e) historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek binnen de 
grenzen van artikel 83.

Or. en

Motivering

Lijst met verwerkingsactiviteiten die onder de huidige wet- en regelgeving van de lidstaten 
prevaleren boven de belangen van de betrokkenen.
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Amendement 907
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De in lid 1, onder f) bedoelde 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke mogen 
alleen zwaarder wegen dan de belangen, 
de grondrechten of de fundamentele 
vrijheden van de betrokkene indien:
a) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt verricht als onderdeel van de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting, de media en de kunsten 
binnen de grenzen van wetgeving van de 
Unie of de lidstaten;
b) de verwerking van persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor en evenredig is aan 
de toepassing van de rechtsvorderingen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of van derden in wier 
naam de voor de verwerking 
verantwoordelijke optreedt in verband met 
een specifieke geïdentificeerde 
betrokkene, of voor de preventie of 
beperking van schade die door de 
betrokkene aan de voor de verwerking 
verantwoordelijke wordt toegebracht, 
ervan uitgaande dat deze 
rechtsvorderingen niet duidelijk 
onredelijk zijn;
c) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt verricht in het kader van 
professionele relaties tussen bedrijven 
onderling en de gegevens met die 
bedoeling van de betrokkene werden 
verzameld en de verwerking beperkt zal 
worden tot het kader van de professionele 
relatie tussen bedrijven onderling waarin 
de gegevens oorspronkelijk werden 
verzameld;
d) de verwerking van persoonsgegevens 
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noodzakelijk is voor geregistreerde non-
profitorganisaties, die volgens de 
wetgeving van de Unie of de lidstaten 
erkend zijn als handelend in het algemeen 
belang, met als enig doel het inzamelen 
van schenkingen.

Or. en

Amendement 908
Jan Philipp Albrecht

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De in lid 1 bis bedoelde 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke wegen 
doorgaans zwaarder dan de belangen of 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene, bijvoorbeeld indien:
a) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt verricht als onderdeel van de 
uitoefening van het recht op vrijheid van 
meningsuiting, de media en de kunsten 
binnen de grenzen van wetgeving van de 
Unie of de lidstaten;
b) de verwerking van persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor de toepassing van de 
rechtsvorderingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of van 
derden in wier naam de voor de 
verwerking verantwoordelijke optreedt in 
verband met een specifieke 
geïdentificeerde betrokkene, of voor de 
preventie of beperking van schade die 
door de betrokkene aan de voor de 
verwerking verantwoordelijke wordt 
toegebracht;
c) de betrokkene omwille van de in lid 1, 
onder b) bedoelde reden 
persoonsgegevens heeft verstrekt aan de 
voor de verwerking verantwoordelijke, en 
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de persoonsgegevens worden gebruikt ten 
behoeve van direct marketing voor zijn
eigen en gelijkaardige producten en 
diensten en niet worden doorgegeven, en 
indien de voor de verwerking 
verantwoordelijke duidelijk 
geïdentificeerd is ten aanzien van de 
betrokkene;
d) de verwerking van persoonsgegevens 
wordt verricht in het kader van 
professionele relaties tussen bedrijven 
onderling en indien de gegevens met die 
bedoeling van de betrokkene werden 
verzameld;
e) de verwerking van persoonsgegevens 
noodzakelijk is voor geregistreerde non-
profitorganisaties, die volgens de 
wetgeving van de Unie of de lidstaten 
erkend zijn als handelend in het algemeen 
belang, met als enig doel het inzamelen 
van schenkingen.

Or. en

Motivering

Vervangt de inleiding van amendement 101 van de rapporteur door te verduidelijken dat de 
lijst niet uitputtend is door toevoeging van het woord "bijvoorbeeld".

Amendement 909
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De volgende belangen van de voor 
de verwerking verantwoordelijke worden 
geacht rechtmatig te zijn:
a) de verwerking van persoonsgegevens is
noodzakelijk om schade voor de voor de 
verwerking verantwoordelijke of, in 
zeldzame gevallen, een derde partij te 
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voorkomen of te beperken;
b) de betrokkene omwille van de in lid 1, 
onder b) bedoelde reden de 
persoonsgegevens heeft verstrekt aan de 
voor de verwerking verantwoordelijke, en 
de persoonsgegevens worden gebruikt ten 
behoeve van direct marketing voor zijn 
eigen en gelijkaardige producten en 
diensten en niet worden doorgegeven, en 
indien de voor de verwerking 
verantwoordelijke duidelijk 
geïdentificeerd is ten aanzien van de 
betrokkene;

Or. en

Amendement 910
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De in lid 1, onder f) bedoelde 
dominerende gerechtvaardigde belangen 
die boven de belangen van betrokkenen 
prevaleren, betreffen over het algemeen 
niet:
a) de beoordeling van kredietwaardigheid;
b) direct marketing;
c) de verwerking met als enig doel het 
behalen van meer financiële winst binnen 
een contractuele relatie;
d) verwerkingsactiviteiten die de 
betrokkene redelijkerwijs niet kan 
voorzien of die duidelijk nadelig zijn.

Or. en

Motivering

Een lijst die laat zien welke verwerkingsactiviteiten geen "dominerende gerechtvaardigde 
belangen" vormen, maar om andere redenen kunnen worden toegestaan (bijv. instemming of 
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contracten).

Amendement 911
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De in lid 1, onder f) bedoelde 
belangen of grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkene wegen doorgaans zwaarder 
dan de gerechtvaardigde belangen van de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
indien:
a) de verwerking voor de betrokkene een 
ernstig risico van schade kan vormen;
b) bijzondere categorieën gegevens als 
bedoeld in artikel 1, lid 9, gegevens over 
de verblijfplaats of biometrische gegevens 
worden verwerkt;
c) de persoonsgegevens worden verwerkt 
in het kader van profilering;
d) de persoonsgegevens toegankelijk 
worden gemaakt voor een groot aantal 
personen of indien grote hoeveelheden 
persoonsgegevens over de betrokkene 
worden verwerkt, afgestemd op of 
gecombineerd met andere gegevens;
e) de verwerking van de persoonsgegevens 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
betrokkene, met name omdat zij kan 
leiden tot belediging of discriminatie; of
f) de betrokkene een kind is.

Or. en

Amendement 912
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Als de voor de verwerking 
verantwoordelijke of zijn 
vertegenwoordiger voornemens is 
persoonsgegevens te verwerken op basis 
van artikel 6, lid 1, onder f), moet hij dit 
melden aan de in Hoofdstuk VI bedoelde 
toezichthoudende autoriteit, voordat hij 
een dergelijke verwerkingsactiviteit 
uitvoert.

Or. en

Amendement 913
Jan Philipp Albrecht

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De in lid 1 bis bedoelde 
belangen of grondrechten en 
fundamentele vrijheden van de 
betrokkene wegen doorgaans zwaarder 
dan de gerechtvaardigde belangen van de 
voor de verwerking verantwoordelijke, 
bijvoorbeeld indien:
a) de verwerking voor de betrokkene een 
ernstig risico van schade vormt;
b) bijzondere categorieën gegevens als 
bedoeld artikel 1, lid 9, gegevens over de 
verblijfplaats of biometrische gegevens 
worden verwerkt;
c) de betrokkene op grond van de 
verwerkingscontext redelijkerwijs mag 
verwachten dat zijn of haar 
persoonsgegevens uitsluitend voor een 
specifiek doeleinde zullen worden 
verwerkt of vertrouwelijk zullen worden 
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behandeld, tenzij de betrokkene specifiek 
en afzonderlijk op de hoogte is gebracht 
van het feit dat zijn of haar 
persoonsgegevens zullen worden gebruikt 
voor andere doeleinden dan de 
dienstverlening;
d) de persoonsgegevens worden verwerkt 
in het kader van profilering;
e) de persoonsgegevens toegankelijk 
worden gemaakt voor een groot aantal 
personen of indien grote hoeveelheden 
persoonsgegevens over de betrokkene 
worden verwerkt of gecombineerd met 
andere gegevens;
f) de verwerking van de persoonsgegevens 
negatieve gevolgen kan hebben voor de 
betrokkene, met name omdat zij kan 
leiden tot belediging of discriminatie; of
g) de betrokkene een kind is.

Or. en

Motivering

Vervangt de inleiding van amendement 102 van de rapporteur door te verduidelijken dat de 
lijst niet uitputtend is door toevoeging van het woord "bijvoorbeeld".

Amendement 914
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Alle gerechtvaardigde belangen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke moeten worden 
afgewogen tegen de belangen of 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene. Deze grondrechten en 
belangen worden geacht zwaarder te 
wegen dan de gerechtvaardigde belangen 
van de voor de verwerking 
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verantwoordelijke indien:
a) de verwerking voor de betrokkene een 
ernstig risico van schade vormt;
b) de verwerking leidt tot een ernstig 
risico van inbreuk op een van de 
grondrechten van de betrokkenen zoals 
neergelegd in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie;
c) de verwerking betrekking heeft op 
gegevens over de verblijfplaats of 
biometrische gegevens;
d) de verwerking leidt tot de verwerking 
van persoonsgegevens die het resultaat 
zijn van profilering van de betrokkene;
e) er een aanzienlijk risico is dat de 
persoonsgegevens worden verwerkt 
zonder rechtsgrondslag, met name als 
persoonsgegevens toegankelijk worden 
gemaakt voor een groot aantal personen 
of indien grote hoeveelheden 
persoonsgegevens over de betrokkene 
worden verwerkt of gecombineerd met 
andere gegevens; of
f) de betrokkene een kind is.

Or. en

Amendement 915
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De verwerking is 
noodzakelijk vanwege nationale 
praktijken voor de sociale partners met 
betrekking tot collectieve overeenkomsten;

Or. en
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Amendement 916
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verwerking van persoonsgegevens 
die noodzakelijk is voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden is rechtmatig mits de in artikel 
83 genoemde voorwaarden en 
waarborgen in acht worden genomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Verplaatst naar artikel 6, lid 1, onder c). Het artikel is gewijzigd in overeenstemming met de 
uit artikel 5 bis (nieuw) en 5 ter (nieuw) voortvloeiende principes van inachtneming van 
context en risico.

Amendement 917
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verwerking van persoonsgegevens 
die noodzakelijk is voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden is rechtmatig mits de in artikel 
83 genoemde voorwaarden en 
waarborgen in acht worden genomen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Verplaatst naar artikel 6, lid 1 bis, onder e) (nieuw).
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Amendement 918
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verwerking van persoonsgegevens 
die noodzakelijk is voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden is rechtmatig mits de in artikel 
83 genoemde voorwaarden en 
waarborgen in acht worden genomen.

Schrappen

Or. en

Amendement 919
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verwerking van persoonsgegevens 
die noodzakelijk is voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden is rechtmatig mits de in artikel 
83 genoemde voorwaarden en waarborgen 
in acht worden genomen.

2. De verdere verwerking van 
persoonsgegevens die noodzakelijk is voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden is rechtmatig 
mits de in artikel 83 genoemde 
voorwaarden en waarborgen in acht 
worden genomen.

Or. en

Amendement 920
Anna Hedh, Marita Ulvskog, Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verwerking van persoonsgegevens (Niet van toepassing op de Nederlandse 
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die noodzakelijk is voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden is rechtmatig mits de in artikel 
83 genoemde voorwaarden en waarborgen 
in acht worden genomen.

versie.)

Or. en

Amendement 921
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verwerking van 
gepseudonimiseerde gegevens met het oog 
op de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke is 
rechtmatig, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming 
van persoonsgegevens noodzaken, niet 
boven die belangen 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

Motivering

Overgenomen uit ITRE-advies.

Amendement 922
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De verwerking van 
gepseudonimiseerde gegevens met het oog 
op de behartiging van de 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke is 
rechtmatig, mits het belang of de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene die tot bescherming 
van persoonsgegevens noodzaken, niet 
boven die belangen 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

Amendement 923
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de grondslag voor de in lid 1, onder c) 
en e), bedoelde verwerking moet worden 
voorzien in:

3. In de rechtsgrondslag voor de in lid 1, 
onder e), bedoelde verwerking moet 
worden voorzien in:

Or. en

Motivering

Technische aanpassing in verband met het horizontaal amendement van punt c) in 
overeenstemming met het in artikel 5 bis (nieuw) bedoelde principe van inachtneming van 
context.

Amendement 924
Josef Weidenholzer



PE506.146v01-00 26/178 AM\928600NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. In de grondslag voor de in lid 1, onder c) 
en e), bedoelde verwerking moet worden 
voorzien in:

3. In de grondslag voor de in lid 1, onder c) 
en e), en de in artikel 9, lid 2, onder g),
bedoelde verwerking moet worden 
voorzien in:

Or. en

Amendement 925
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de wetgeving van de lidstaat waaraan de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
onderworpen is.

b) de wetgeving van de lidstaat, met 
inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten in het kader van 
de arbeidsverhouding, waaraan de voor de 
verwerking verantwoordelijke 
onderworpen is.

Or. de

Amendement 926
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) In het in lid 1, letter f, bedoelde 
geval stelt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene 
uitdrukkelijk en afzonderlijk op de hoogte 
van dergelijke verwerking. De voor de 
verwerking verantwoordelijke dient tevens 
op uitdrukkelijk verzoek van de 
betrokkene de redenen aan te geven 
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waarom hij besloot dat zijn belang 
prevaleerde boven de bescherming van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de betrokkene.

Or. pl

Amendement 927
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) internationale overeenkomsten 
waarbij de Unie of een lidstaat partij is.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit ITRE-advies. Een algemeen belang kan ook in internationale 
overeenkomsten tot uiting komen, zelfs bij ontstentenis van specifieke nationale of Europese 
wetgeving. Dergelijke overeenkomsten moeten wel de wezenlijke inhoud van het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens eerbiedigen en evenredig zijn aan het nagestreefde 
rechtmatige doel. Verwerking van persoonsgegevens op deze grondslag moet uiteraard tevens 
met alle andere bepalingen van deze verordening stroken.

Amendement 928
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) internationale overeenkomsten 
waarbij de EU of een lidstaat partij is.

Or. en
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Motivering

Een algemeen belang kan ook in internationale overeenkomsten tot uiting komen, zelfs bij 
ontstentenis van specifieke nationale of Europese wetgeving. Dergelijke overeenkomsten 
moeten wel de wezenlijke inhoud van het recht op de bescherming van persoonsgegevens 
eerbiedigen en evenredig zijn aan het nagestreefde rechtmatige doel. Verwerking van 
persoonsgegevens op deze grondslag moet uiteraard tevens met alle andere bepalingen van 
deze verordening stroken.

Amendement 929
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) collectieve overeenkomsten in het 
kader van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 930
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) internationaal erkende wet- en 
regelgeving, richtsnoeren, normen en/of 
gedragscodes van de industrie die 
betrekking hebben op de bedrijfstak 
waarin de voor de verwerking 
verantwoordelijke werkzaam is.

Or. en

Motivering

Gereguleerde sectoren moeten zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan 
verschillende wetten, regels en richtsnoeren houden die specifiek betrekking hebben op die 
bedrijfstak.
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Amendement 931
Monika Hohlmeier, Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In deze voorschriften kan de 
rechtmatigheid van de verwerking in 
detail worden geregeld, in het bijzonder 
met betrekking tot de voor de verwerking 
verantwoordelijke, het doel en de 
doelbinding van de verwerking, de aard 
van de gegevens en de betrokkenen, de 
verwerkingsactiviteiten en -procedures, de 
ontvangers en de duur van de opslag.

Or. de

Motivering

Door dit amendement zou de verordening specifiek betrekking hebben op regelingen voor de 
verwerking van persoonsgegevens die concrete voorschriften omvatten voor de voor de 
verwerking verantwoordelijke, de doeleinden, de aard van de gegevens, de betrokkenen, de 
vorm waarin gegevens verwerkt worden, de eventuele ontvangers en de duur van de opslag.

Amendement 932
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een algemeen belang kan ook in internationale overeenkomsten tot uiting komen, zelfs bij 
ontstentenis van specifieke nationale of Europese wetgeving. Dergelijke overeenkomsten 
moeten wel de wezenlijke inhoud van het recht op de bescherming van persoonsgegevens 
eerbiedigen en evenredig zijn aan het nagestreefde rechtmatige doel. Verwerking van 
persoonsgegevens op deze grondslag moet uiteraard tevens met alle andere bepalingen van 
deze verordening stroken.

Amendement 933
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het recht van de lidstaat moet 
beantwoorden aan een doelstelling van 
algemeen belang of noodzakelijk zijn om 
de rechten en vrijheden van anderen te 
beschermen. Het recht van de lidstaat 
moet eveneens de wezenlijke inhoud van 
het recht op de bescherming van
persoonsgegevens uit hoofde van deze 
verordening en uit hoofde van 
internationale overeenkomsten waarbij de 
lidstaat zich heeft aangesloten, 
eerbiedigen. Tot slot moet de lidstaat 
evalueren en besluiten of de nationale 
wetgeving evenredig is aan het 
nagestreefde rechtmatige doel of dat het 
rechtmatige doel kan worden bereikt door 
gebruik te maken van de privacy minder 
aantastende oplossingen.

Or. en

Amendement 934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De laatste alinea van lid 3 bevat een aantal voorwaarden waaraan de wetgeving van de 
lidstaten bij de ontwikkeling van rechtsgrondslagen voor de verwerking, overeenkomstig de 
letters c) en e) van lid 1, moet voldoen. We zijn van mening dat niet alleen de wetgeving van 
de lidstaten, maar ook die van de Unie moet beantwoorden aan deze voorwaarden, die voor 
de rest vrij evident zijn.

Amendement 935
Monika Hohlmeier

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Ook het recht van de Unie moet aan de vereisten voldoen. Overeenkomstig artikel 1, lid 2 
moeten de regelingen de wezenlijke inhoud van alle grondrechten en fundamentele vrijheden 
beschermen en met name het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Amendement 936
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

In deze bepalingen kan de rechtmatigheid 
van de verwerking nader gespecificeerd 
worden, met name met betrekking tot de 
voor de verwerking verantwoordelijke, het 
doel van de verwerking en de beperking 
van dat doel, de aard van de gegevens en 
de betrokkenen, de 
verwerkingsactiviteiten en de 
verwerkingsprocedures, de ontvangers 
van persoonsgegevens en de duur van de 
opslag. De bepalingen in het recht van de 
Unie en het recht van de lidstaat moeten 
noodzakelijk zijn om de rechten en
vrijheden van anderen te beschermen, 
moeten de wezenlijke inhoud van de 
grondrechten en fundamentele vrijheden, 
en met name het recht op de bescherming 
van persoonsgegevens eerbiedigen en 
passend zijn voor het nagestreefde 
rechtmatige doel.

Or. en

Amendement 937
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Dergelijke wetten moeten voorzien in 
geschikte maatregelen om de rechtmatige 
belangen van de betrokkene te 
beschermen, moeten beantwoorden aan 
een doelstelling van algemeen belang of 
noodzakelijk zijn om de rechten en 
vrijheden van anderen te beschermen, 
moeten evenredig zijn aan het nagestreefde 
rechtmatige doel en noodzakelijk zijn in 
een democratische samenleving.

Or. en

Motivering

De wetgeving van de Europese Unie zou ook aan dergelijke minimumnormen moeten voldoen. 
De aanvullende verwijzing naar wat noodzakelijk is in een democratische samenleving 
introduceert een gevestigde minimumnorm. Er dienen passende maatregelen te worden 
genomen zowel met betrekking tot niet-gevoelige gegevens als met betrekking tot gevoelige 
gegevens. Om die reden is deze toevoeging verplaatst van artikel 9, lid 2, onder g) naar dit 
artikel.

Amendement 938
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van verwerking op basis 
van lid 1, onder f), zal de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene hiervan eveneens 
uitdrukkelijk op de hoogte brengen 
aangezien de betrokkene het recht heeft 
bezwaar te maken krachtens artikel 19, lid 
2.

Or. en
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Motivering

De eisen op het gebied van transparantie en informatieverstrekking dienen te worden 
versterkt.

Amendement 939
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 940
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Lid 4 moet worden geschrapt omdat een van de rechtsgrondslagen in lid 1 hoe dan ook van 
toepassing moet zijn wanneer het doel wijzigt. Richtlijn 95/46/EG staat ook geen wijziging 
van het doel toe, dus moet het beschermingsniveau hier behouden blijven.

Amendement 941
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Het voorgestelde lid kan redelijkerwijs als een uitholling van het principe van doelgerichte 
verwerking worden geïnterpreteerd. Richtlijn 95/46/EG staat een dergelijke wijziging van het 
doel ook niet toe.

Amendement 942
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer het doel van verdere 
verwerking niet verenigbaar is met het 

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

Or. en

Amendement 943
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Persoonsgegevens mogen niet verder 
worden verwerkt, indien het voorgenomen
doel waarvoor de persoonsgegevens 
worden verwerkt onverenigbaar is met het 
doel waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld.

De voor de verwerking verantwoordelijke 
moet de verenigbaarheid van de doelen 
beoordelen en daarbij rekening houden 
met:
a) het verband tussen de voorgenomen en 
de oorspronkelijke verwerkingsdoelen;
b) de aard van de betrokken gegevens;
c) de gevolgen van de voorgenomen 
verwerking voor de betrokkenen of derde 
partijen;
d) de manieren en middelen die zijn 
gebruikt voor de oorspronkelijke 
verzameling van de gegevens;
e) eventuele adequate garanties die de 
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voor de verwerking verantwoordelijke 
heeft verschaft.

Or. en

Motivering

Het concept van verenigbaarheid van verdere verwerking moet nauwkeurig worden 
uitgewerkt om ervoor te zorgen dat voor de verwerking verantwoordelijken over een 
minimumniveau aan ondersteuning en richtsnoeren beschikken wanneer zij de 
verenigbaarheid van oorspronkelijke en voorgenomen doelen van gegevensverwerking 
moeten beoordelen.

Amendement 944
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Technische aanpassing vanwege de toevoeging van punt f bis) (nieuw).

Amendement 945
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Overgenomen uit ITRE- en IMCO-advies.

Amendement 946
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 947
Ewald Stadler
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 948
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 949
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Persoonsgegevens mogen niet verder 
worden verwerkt als het beoogde doel 
waarvoor de persoonsgegevens worden 
verwerkt onverenigbaar is met het doel 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld. De voor de verwerking 
verantwoordelijke moet de 
verenigbaarheid van de doelen beoordelen 
en daarbij rekening houden met:

a) de connectie tussen de beoogde en de 
oorspronkelijke verwerkingsdoelen;
b) de aard van de betrokken gegevens;
c) de gevolgen van de voorgenomen 
verwerking voor de betrokkenen of derde 
partijen;
d) de manieren en middelen die zijn 
gebruikt voor de oorspronkelijke 
verzameling van de gegevens;
e) eventuele adequate garanties die de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
heeft verschaft.

Or. en

Amendement 950
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Verdere verwerking van 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische en wetenschappelijke 
doeleinden wordt niet als onverenigbaar 
beschouwd, als de voor de verwerking 
verantwoordelijke alle nodige 
voorzorgsmaatregelen heeft genomen om 
te verzekeren dat de persoonsgegevens 
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alleen voor deze specifieke doeleinden 
verder kunnen worden verwerkt.

Or. en

Amendement 951
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Verdere verwerking van 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische en wetenschappelijke 
doeleinden wordt niet als onverenigbaar 
beschouwd, als de voor de verwerking 
verantwoordelijke alle nodige 
voorzorgsmaatregelen heeft genomen om 
te verzekeren dat de persoonsgegevens 
alleen voor deze specifieke doeleinden 
verder kunnen worden verwerkt.

Or. en

Amendement 952
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Verdere verwerking van 
persoonsgegevens is verboden, als de 
verwerking niet verenigbaar is met een 
wettelijke, beroepsmatige of anderszins 
bindende geheimhoudingsverplichting.

Or. en
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Motivering

Het concept van verenigbaarheid van verdere verwerking moet nauwkeurig worden 
uitgewerkt om ervoor te zorgen dat voor de verwerking verantwoordelijken over een 
minimumniveau aan ondersteuning en richtsnoeren beschikken wanneer zij de 
verenigbaarheid van oorspronkelijke en voorgenomen doelen van gegevensverwerking 
moeten beoordelen.

Amendement 953
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Verdere verwerking van 
persoonsgegevens is verboden, als de 
verwerking niet verenigbaar is met een 
wettelijke, beroepsmatige of anderszins 
bindende geheimhoudingsverplichting.

Or. en

Amendement 954
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het concept van verenigbaarheid van verdere verwerking moet nauwkeurig worden 
uitgewerkt om ervoor te zorgen dat voor de verwerking verantwoordelijken over een 
minimumniveau aan ondersteuning en richtsnoeren beschikken wanneer zij de 
verenigbaarheid van oorspronkelijke en voorgenomen doelen van gegevensverwerking 
moeten beoordelen.

Amendement 955
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 956
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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aanzien van de verwerking van 
persoonsgegevens met betrekking tot 
kinderen.

Or. en

Motivering

Bepalingen inzake de rechtmatigheid van de verwerking vormen de kern van de voorschriften 
betreffende gegevensbescherming. Aangezien bepalingen over gedelegeerde handelingen 
beperkt moeten blijven tot de niet-essentiële elementen van de verordening, moet lid 5 worden 
geschrapt.

Amendement 957
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

Lid 5 is overbodig, aangezien het essentiële elementen van de verordening betreft. Deze 
elementen moeten worden uitgewerkt in ditzelfde instrument.

Amendement 958
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 6 is specifiek en er zijn dan ook geen verdere specificaties door middel van 
gedelegeerde handelingen nodig.

Amendement 959
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 960
Timothy Kirkhope
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namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 961
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De amendementen geven duidelijker richtsnoeren en bieden rechtszekerheid voor 
gegevensverwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Lid 4 moet worden geschrapt omdat een van de rechtsgrondslagen in lid 1 
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hoe dan ook van toepassing moet zijn wanneer het doel wijzigt. Richtlijn 95/46/EG staat ook 
geen wijziging van het doel toe, dus moet het beschermingsniveau hier behouden blijven.

Amendement 962
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Achterhaald vanwege artikel 6, lid 1, onder f) en artikel 6, lid 1 bis en lid 1 ter.

Amendement 963
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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kinderen.

Or. en

Amendement 964
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Monika 
Hohlmeier, Lara Comi, Renate Sommer

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 965
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen



AM\928600NL.doc 49/178 PE506.146v01-00

NL

Or. en

Amendement 966
Sabine Verheyen, Axel Voss, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 967
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke moet kunnen aantonen 
dat de betrokkene van tevoren of op het 
moment van het verlenen van 
toestemming naar behoren is 
geïnformeerd en toestemming heeft 
gegeven voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens voor welbepaalde 
doeleinden.

Or. es
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Amendement 968
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Daar waar er sprake is van 
gegevensverwerking conform artikel 6, lid 
1 onder a), moet de voor de verwerking 
verantwoordelijke kunnen aantonen dat de 
betrokkene toestemming heeft gegeven 
voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Nadere specificatie om dit artikel te laten aansluiten op artikel 6.

Amendement 969
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 970
Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 971
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 972
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer de betrokkene zijn 
toestemming geeft door in te stemmen met 
een schriftelijke verklaring van de voor de 
verwerking verantwoordelijke, dan moet 
een dergelijke verklaring:

a) een zo eenvoudig, kort en duidelijk 
taalgebruik hanteren als redelijkerwijs 
mogelijk is en een goede opbouw hebben;
b) geen clausules bevatten die 
redelijkerwijs niet kunnen worden 
voorzien of duidelijk nadelig zijn; en
c) ten gunste van de betrokkene worden 
uitgelegd als er zaken onduidelijk of 
contradictoir zijn.
Clausules die gedeeltelijk op deze 
verordening inbreuk maken, zijn volledig 
nietig.

Or. en

Motivering

Momenteel zijn er geen richtsnoeren over hoe dergelijk beleid moet worden opgeschreven om 
een goede basis te kunnen vormen voor een "geïnformeerde" toestemmingsverklaring. 
Betrokkenen worden vaak geconfronteerd met uitzonderlijk vaag, langdradig of ingewikkeld 
geformuleerde beleidsmaatregelen, waardoor ze ontmoedigd raken en niet meer de moeite 
nemen om het beleid door te nemen en zich erin te verdiepen. Dit amendement introduceert de 
algemeen aanvaarde principes met betrekking tot oneerlijke voorwaarden in 
consumentencontracten om dit probleem aan te pakken. Hierdoor wordt het ook mogelijk bij 
de uitlegging van de verordening naar reeds lang bestaande jurisprudentie te verwijzen.

Amendement 973
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Wanneer de betrokkene zijn 
toestemming moet geven in het kader van 
een schriftelijke verklaring die ook op een 
andere aangelegenheid betrekking heeft, 
moet het vereiste van toestemming 
duidelijk afzonderlijk van deze andere 
aangelegenheid worden weergegeven. 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 974
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Indien gegevens voor verwerking 
worden verzameld, nadat er conform lid 2 
bis uitsluitend via geautomatiseerde 
middelen toestemming is gegeven en de 
pseudoniemen later onrechtmatig worden 
gecombineerd met andere 
persoonsidentificaties waardoor de directe 
identificatie van een betrokkene conform 
artikel 4, lid 1 mogelijk wordt, betreft dit 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens die waarschijnlijk 
negatieve gevolgen heeft voor de 
bescherming van de privacy van de 
betrokkene. De inbreuken moeten worden 
gemeld in overeenstemming met de 
procedures in artikel 31 en 32.

Or. en

Motivering

Het is mogelijk pseudoniemen opnieuw te identificeren, als de betrokkene bij een dienst 
andere persoonsgegevens invoert of als hij bijvoorbeeld een e-mail met een ingesloten 
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afbeelding (web bug) opent waarbij het e-mailadres wordt gecombineerd met reeds 
verzamelde gepseudonimiseerde gegevens. Als er uitsluitend geautomatiseerd toestemming is 
gegeven volgens de pseudoniemengegevensverplichting uit artikel 7, lid 2 bis, is deze praktijk 
onrechtmatig en dient dit als een inbreuk in verband met persoonsgegevens te worden 
beschouwd.

Amendement 975
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De toestemming moet na twee jaar 
opnieuw worden bevestigd. Als 
bevestiging uitblijft, vervalt de 
toestemming.

Or. en

Amendement 976
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Behoudens de bestaande contractuele 
verplichtingen van de betrokkene, heeft de 
betrokkene het recht zijn toestemming te 
allen tijde in te trekken. De intrekking van 
de toestemming laat de rechtmatigheid van 
de verwerking op basis van de 
toestemming vóór de intrekking daarvan, 
onverlet. Het is rechtmatig dat het 
intrekken van de toestemming kan leiden 
tot de beëindiging van de relatie met de 
voor de verwerking verantwoordelijke.

Or. en
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Motivering

Het dient te worden verduidelijkt dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op 
de andere contractuele verplichtingen van de betrokkenen. Voorts kan de intrekking leiden tot 
de beëindiging van het contract, als de naleving in andere opzichten hierdoor onmogelijk 
wordt geacht. 

Amendement 977
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Behoudens de bestaande contractuele 
verplichtingen van de betrokkene, heeft de 
betrokkene het recht zijn toestemming te 
allen tijde in te trekken. De intrekking van 
de toestemming laat de rechtmatigheid van 
de verwerking op basis van de 
toestemming vóór de intrekking daarvan, 
onverlet. Het is rechtmatig dat het 
intrekken van de toestemming kan leiden 
tot de beëindiging van de relatie met de 
voor de verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 978
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De betrokkene heeft het recht zijn 
toestemming te allen tijde in te trekken. De 
intrekking van de toestemming laat de 
rechtmatigheid van de verwerking op basis 
van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet en is niet van invloed op 
de rechtmatigheid van de verwerking van 
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gegevens op basis van andere gronden 
waarvan sprake in artikel 6, lid 1.

Or. en

Amendement 979
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De betrokkene heeft het recht zijn 
toestemming te allen tijde in te trekken. De 
intrekking van de toestemming laat de 
rechtmatigheid van de verwerking op basis 
van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet. Deze mogelijkheid tot 
intrekking van de toestemming moet voor 
de betrokkene even toegankelijk zijn als 
en mag niet meer moeite kosten dan het 
verlenen van de toestemming.

Or. es

Motivering

Beoogd wordt te benadrukken dat betrokkene de mogelijkheid moet hebben zijn toestemming 
in te trekken onder dezelfde voorwaarden als waaronder hij deze heeft verleend, zonder dat 
hem dat extra moeite of tijd kost.

Amendement 980
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



AM\928600NL.doc 57/178 PE506.146v01-00

NL

van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet.

van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan, onverlet. Een intrekking is op 
grond van het beginsel van goede trouw 
uitgesloten in gevallen waarin de 
toestemming nodig is voor de uitvoering 
van een overeenkomst.

Or. de

Amendement 981
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De betrokkene heeft het recht zijn 
toestemming te allen tijde in te trekken. De 
intrekking van de toestemming laat de
rechtmatigheid van de verwerking op basis 
van de toestemming vóór de intrekking 
daarvan of de rechtmatige verwerking na 
de toestemming zoals archiefbewaring of 
gezondheidskundig, historisch, statistisch 
of wetenschappelijk onderzoek, onverlet.

Or. en

Motivering

Dit amendement behandelt situaties waarin er een rechtmatige reden is voor bewaring.

Amendement 982
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Ingeval de betrokkene zijn 
toestemming intrekt, mag de voor de 
verwerking verantwoordelijke weigeren 
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om verdere diensten te verlenen, als de 
verwerking van de gegevens essentieel is 
om de diensten te kunnen leveren of om 
de diensten op een voldoende niveau te 
kunnen leveren.

Or. en

Amendement 983
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 984
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es
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Amendement 985
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Artikel 7, lid 4, kan ruim worden geïnterpreteerd en trekt de praktische mogelijkheid van de 
verkrijging van geldige toestemming in twijfel. In artikel 4, lid 8, wordt al bepaald dat de 
toestemming van de betrokkene uit vrije wil moet worden gegeven. Bijgevolg is de vereiste 
van evenwicht niet nodig.

Amendement 986
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 987
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 988
Axel Voss, Wim van de Camp, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore 
Iacolino, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 989
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 

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

aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Dit is niet van 
toepassing op situaties waarin een 
overheidsinstantie of werkgever 
persoonsgegevens verwerkt op grond van 
toestemming van de burger of werknemer.

Or. en

Motivering

Er bestaat een intrinsieke onevenwichtigheid qua bevoegdheden in de relatie tussen 
overheidsinstanties en burgers op grond van de omvang en de aard van de door 
overheidsinstanties uitgevoerde taken. Het is in het belang van de betrokkene dat verwerking 
op basis van toestemming ook op overheidsinstanties van toepassing is, aangezien voor 
toestemming een actieve deelname van de burger is vereist en de verwerker de mogelijkheid 
biedt informatie aan de betrokkene te verstrekken. 

Amendement 990
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Louter de term "onevenwichtigheid" is te vaag, terwijl de term "afhankelijkheid" de bedoeling 
van dit lid beter uitdraagt.
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Amendement 991
Louis Michel, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Er mag geen 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaan 
wanneer de gegevens worden verwerkt in 
de context van dienstverband of 
contracten op het vlak van 
risicobescherming. 

Or. en

Amendement 992
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Ook in gevallen die in overweging 34 worden vermeld, zoals arbeidsverhoudingen, kunnen 
zich situaties voordoen waarin de betrokkene zijn recht op verwerking van persoonsgegevens 
op grond van uit vrije wil gegeven uitdrukkelijke toestemming moet kunnen uitoefenen.
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Amendement 993
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking indien, vanwege een 
aanzienlijke onevenwichtigheid tussen de 
positie van de voor de verwerking 
verantwoordelijke en die van de
betrokkene, de toestemming niet uit vrije 
wil is gegeven, overeenkomstig artikel 4, 
lid 8. 

Or. en

Amendement 994
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid of 
dwingende verhouding bestaat tussen de 
positie van de betrokkene en die van de 
voor de verwerking verantwoordelijke. De 
verhouding tussen patiënt en verstrekker 
van gezondheidszorg wordt niet 
beschouwd als een aanzienlijk 
onevenwichtige of dwingende verhouding.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.
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Amendement 995
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of wanneer de 
verwerking van gegevens onevenredig in 
verhouding staat tot de verkregen 
toestemming.

Or. en

Amendement 996
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Toestemming biedt geen rechtsgrondslag 
voor verwerking wanneer er een 
aanzienlijke onevenwichtigheid bestaat 
tussen de positie van de betrokkene en die 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke. Hierbij moeten de 
belangen van de betrokkene in 
aanmerking worden genomen. 

Or. de

Amendement 997
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Toestemming heeft geen 
rechtsgevolg meer als grondslag voor 
verwerking zodra de verwerking van 
persoonsgegevens niet meer nodig is voor 
de verwezenlijking van het doel waarvoor 
zij in eerste instantie werden verzameld. 
Wanneer de voltooiing van het beoogde 
doel niet duidelijk kan worden bepaald, 
dient de voor de verwerking 
verantwoordelijke minstens eenmaal per 
jaar de informatie volgens artikel 14 aan 
de betrokkene te verstrekken en een 
bevestiging van de oorspronkelijke 
toestemming van de betrokkene te vragen. 
Indien de betrokkene niet positief 
reageert, heeft de oorspronkelijke 
toestemming aan het einde van het tweede 
kalenderjaar na de eerste verwerking geen 
rechtsgevolg meer.

Or. en

Amendement 998
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Met het oog op wetenschappelijke 
onderzoeksactiviteiten (zoals 
gezondheidszorg, medische en sociale 
wetenschap) dient toestemming te voldoen 
aan de relevante bepalingen in Richtlijn 
2001/20/EG.

Or. en
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Motivering

Met het oog op juridische duidelijkheid omtrent welk kader prioritair van toepassing is op 
toestemming in de context van klinische proeven. Zodra de verordening inzake klinische 
proeven in werking treedt, moeten de relevante bepalingen (momenteel vermeld in hoofdstuk 
5) worden nageleefd wat betreft het verkrijgen van geïnformeerde toestemming. 

Amendement 999
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De vereiste vorm van toestemming 
weerspiegelt de beginselen in de artikelen 
5 bis, 5 ter en 5 quater alsook het 
resultaat van de risicoanalyse op het vlak 
van gegevensbescherming in artikel 33.

Or. en

Amendement 1000
Manfred Weber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De toestemming is aan het doel 
gebonden en is niet meer geldig, zodra het 
doel wegvalt; de toestemming is ook 
ongeldig in gevallen waarin de betrokkene 
algemene en abstracte toestemming geeft 
voor onbepaalde en onvoorzienbare 
vormen van gegevensverwerking.

Or. de

Motivering

Deze wijziging is bedoeld om te waarborgen dat betrokkenen niet via blanco toestemmingen 
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worden gedwongen een eenmalige toestemming met onbeperkte looptijd voor een willekeurig 
aantal vormen van gegevensverwerking af te geven, die eventueel ook de doorgifte aan of 
verwerking door derden omvat.

Amendement 1001
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De Commissie is bevoegd om, nadat 
zij het advies van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming heeft 
ingewonnen, overeenkomstig artikel 86 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met het oog op de nadere invulling van de 
vereisten en voorwaarden voor de in lid 2 
bis bedoelde technische normen, en om te 
verklaren dat een technische norm met 
deze verordening in overeenstemming is 
en algemeen geldig is binnen de Unie.

Or. en

Amendement 1002
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Deze verordening laat de voorschriften 
van de lidstaten inzake de geldigheid van 
wilsverklaringen en overeenkomsten 
onverlet.

Or. de
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Amendement 1003
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Dienstverleners stellen hun aanbod niet 
afhankelijk van de toestemming voor 
gegevensverwerking die niet voor de 
verleende dienst is vereist.

Or. en

Motivering

Gebruikmaking van een dienst mag niet afhankelijk zijn van de toestemming voor 
ongelimiteerde gegevensverwerking.

Amendement 1004
Françoise Castex, Sylvie Guillaume

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 7 bis
Er kan uitsluitend toestemming worden 
verkregen voor legale en dus niet in 
verhouding tot de doeleinden overmatige 
vormen van gegevensverwerking. De 
toestemming is niet rechtsgeldig indien 
deze is bedoeld om de voor de verwerking 
verantwoordelijke in staat te stellen de 
adressenbestanden van de betrokkene 
door te lichten teneinde persoonsgegevens 
van derden te verzamelen.

Or. fr
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Motivering

Veel onlinediensten gebruiken adressenbestanden van consumenten. Volgens de regelgeving 
is alles in orde indien de consument van wie het bestand wordt doorgelicht, zijn toestemming 
heeft gegeven. De consument beschikt echter over gegevens van andere consumenten (e-
mails, adressen, telefoonnummers). Deze worden in databanken opgenomen zonder dat de 
betrokkenen hiervoor toestemming hebben gegeven. 

Amendement 1005
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1006
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

van producten en diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 14 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of 
wettelijke vertegenwoordiger van het kind 
daartoe toestemming heeft gegeven of 
machtiging tot toestemming heeft verleend. 
Met inachtneming van de beschikbare 
technologie doet de voor de verwerking 
verantwoordelijke dat wat redelijkerwijze 
van hem kan worden verwacht om 
verifieerbare toestemming te verkrijgen. 
De methoden om verifieerbare 
toestemming te krijgen leiden niet tot 
verdere verwerking van persoonsgegevens 
die anders niet noodzakelijk was geweest.

Or. hu

Amendement 1007
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1008
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 15 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd 
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen.

Or. de

Amendement 1009
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 13 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd 
van het kind daartoe toestemming heeft 

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 16 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of 
wettelijk vertegenwoordiger van het kind 
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gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen.

daartoe toestemming heeft gegeven of 
machtiging tot toestemming heeft verleend. 
Met inachtneming van de beschikbare 
technologie doet de voor de verwerking 
verantwoordelijke dat wat redelijkerwijze 
van hem kan worden verwacht om 
verifieerbare toestemming te verkrijgen. 
De methoden om verifieerbare 
toestemming te verkrijgen, leiden niet tot 
verdere verwerking van persoonsgegevens 
die anders niet noodzakelijk was geweest.

Or. en

Amendement 1010
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van goederen of diensten aan kinderen is 
de verwerking van persoonsgegevens van 
een kind jonger dan 13 jaar in het kader 
van deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of 
wettelijk vertegenwoordiger van het kind 
daartoe toestemming heeft gegeven of 
machtiging tot toestemming heeft verleend. 
Met inachtneming van de beschikbare 
technologie doet de voor de verwerking 
verantwoordelijke dat wat redelijkerwijze 
van hem kan worden verwacht om 
verifieerbare toestemming te verkrijgen. 
De methoden om verifieerbare 
toestemming te verkrijgen, leiden niet tot 
verdere verwerking van persoonsgegevens 
die anders niet noodzakelijk was geweest.

Or. en
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Amendement 1011
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1012
Jean-Pierre Audy, Seán Kelly

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 15 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd 
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
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redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen. 1 bis.

redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om verifieerbare toestemming te 
verkrijgen. 

Or. fr

Amendement 1013
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden 
van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is de 
verwerking van persoonsgegevens van een 
kind jonger dan 13 jaar in het kader van 
deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend, onverminderd artikel 6, 
lid 1. Met inachtneming van de 
beschikbare technologie doet de voor de 
verwerking verantwoordelijke dat wat 
redelijkerwijze van hem kan worden 
verwacht om informatie te verstrekken en 
geldige, verifieerbare toestemming te 
verkrijgen (bv. door de toestemming te 
verkrijgen vanaf het e-mailadres van de 
ouder of voogd).

Or. en

Amendement 1014
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In geval van het rechtstreeks 
aanbieden van diensten van de 
informatiemaatschappij aan kinderen is 
de verwerking van persoonsgegevens van 
een kind jonger dan 18 jaar in het kader 
van deze verordening slechts rechtmatig 
wanneer en voor zover de ouder of voogd 
van het kind daartoe toestemming heeft 
gegeven of machtiging tot toestemming 
heeft verleend, aan de hand van het e-
mailadres van de ouder of voogd. Met 
inachtneming van de beschikbare 
technologie doet de voor de verwerking 
verantwoordelijke dat wat redelijkerwijze 
van hem kan worden verwacht om 
verifieerbare toestemming te verkrijgen.

Or. en

Amendement 1015
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Mariya Gabriel, 
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De informatie die wordt verstrekt 
om toestemming te verlenen, moet worden 
verschaft in duidelijke en op de leeftijd 
afgestemde taal, op een wijze die 
gemakkelijk te begrijpen valt voor 
kinderen ouder dan 13 jaar.

Or. en

Amendement 1016
Marian Harkin, Seán Kelly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een dienst van de 
informatiemaatschappij faciliteiten voor 
een sociaal netwerk beschikbaar stelt voor 
kinderen, neemt deze uitdrukkelijke 
maatregelen om het welzijn van die 
kinderen te beschermen; zo zorgt de 
dienst er onder meer voor dat de kinderen, 
voor zover mogelijk, zich bewust zijn van 
de identiteit van de personen met wie ze 
communiceren.

Or. en

Amendement 1017
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De methoden om geldige 
toestemming te verkrijgen, leiden niet tot 
aanvullende verwerking van 
persoonsgegevens van het betrokken kind.

Or. en

Amendement 1018
Sabine Verheyen, Axel Voss, Kinga Gál, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De methoden om geldige 
toestemming te verkrijgen, leiden niet tot 
aanvullende verwerking van 
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persoonsgegevens van het betrokken kind.

Or. en

Amendement 1019
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Wanneer de in lid 1 bedoelde 
diensten specifiek passend en geschikt 
voor kinderen zijn, gemeld zijn en door de 
relevante nationale autoriteiten worden 
gecontroleerd, zijn de in lid 1 bedoelde 
vereisten niet van toepassing 

Or. en

Amendement 1020
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lid 1 laat het algemene 
overeenkomstenrecht van de lidstaten, 
zoals de regels inzake de geldigheid, de 
totstandkoming of de gevolgen van een 
overeenkomst ten opzichte van een kind, 
onverlet.

Schrappen

Or. en

Amendement 1021
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer



PE506.146v01-00 78/178 AM\928600NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lid 1 is niet van toepassing wanneer 
de rechtstreeks aan kinderen aangeboden 
diensten van de informatiemaatschappij 
louter preventieve of adviseringsdiensten 
voor jongeren in een moeilijke situatie 
zijn.

Or. en

Motivering

Bepaalde aan kinderen aangeboden diensten van de informatiemaatschappij steunen op het 
feit dat kinderen er zonder toestemming van hun ouders van gebruik kunnen maken. Dit is 
bijvoorbeeld het geval met online chats voor slachtoffers van seksueel misbruik. Wanneer 
voor deze gevallen geen eventuele uitzondering wordt gemaakt, zouden sommige 
adviseringsdiensten voor kinderen die hulp zoeken in situaties waarin hun ouders of wettelijk 
vertegenwoordiger misschien nauw betrokken zijn bij het probleem van het kind, niet meer 
beschikbaar zijn. Zie ook de formulering van het amendement op overweging 29 bis (nieuw).

Amendement 1022
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de 
Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Schrappen

Or. en
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Amendement 1023
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij overweegt de 
Commissie het nemen van de nodige 
maatregelen voor micro- en kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Schrappen

Or. es

Amendement 1024
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de 
Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Schrappen

Or. en

Amendement 1025
Timothy Kirkhope
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namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de 
Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Schrappen

Or. en

Amendement 1026
Sabine Verheyen, Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de 
Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

Schrappen

Or. en

Amendement 1027
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de
Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de vaststelling van standaardformulieren 
voor specifieke methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming.

Or. en

Motivering

Een horizontaal amendement dat alle uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen 
vervangt teneinde de volledige betrokkenheid van het Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces te waarborgen.

Amendement 1028
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de 
Commissie specifieke maatregelen voor 
micro- en kleine en middelgrote 
ondernemingen in overweging.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming.

Or. en
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Amendement 1029
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de Commissie 
specifieke maatregelen voor micro- en 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
overweging.

3. De Commissie is bevoegd, nadat zij het 
advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft ingewonnen,
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de methoden ter verkrijging 
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Daarbij neemt de Commissie 
specifieke maatregelen voor micro- en 
kleine en middelgrote ondernemingen in 
overweging.

Or. en

Amendement 1030
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en
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Motivering

Met betrekking tot gezondheid en maatschappelijke zorg is toestemming van een ouder van 
een kind of voogd niet noodzakelijk indien het kind de rijpheid en bevoegdheid heeft een 
besluit te nemen voor zichzelf. In het Verenigd Koninkrijk worden kinderen van 12 jaar of 
ouder geacht oud en rijp genoeg te zijn om hun recht om te besluiten wie nog meer toegang 
mag hebben tot hun gezondheidsgegevens uit te oefenen. In kinderbeschermingszaken is het 
niet altijd in het belang van de betrokkenen dat hun ouder of voogd toegang heeft tot hun 
gegevens. Dit dient als zodanig in de wetgeving te worden weerspiegeld.

Amendement 1031
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
standaardformulieren vaststellen voor 
specifieke methoden ter verkrijging van de 
in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. es

Amendement 1032
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
standaardformulieren vaststellen voor 
specifieke methoden ter verkrijging van de 
in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Een horizontaal amendement dat alle uitvoeringshandelingen door gedelegeerde handelingen 
vervangt teneinde de volledige betrokkenheid van het Europees Parlement in het 
besluitvormingsproces te waarborgen.

Amendement 1033
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
standaardformulieren vaststellen voor 
specifieke methoden ter verkrijging van de 
in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 1034
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan 
standaardformulieren vaststellen voor 
specifieke methoden ter verkrijging van de 
in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 

Schrappen
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onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 1035
Manfred Weber

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan
standaardformulieren vaststellen voor 
specifieke methoden ter verkrijging van de 
in lid 1 bedoelde verifieerbare 
toestemming. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

4. De Commissie stelt
standaardformulieren vast voor specifieke 
methoden ter verkrijging van de in lid 1 
bedoelde verifieerbare toestemming. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. de

Motivering

In het algemeen ligt de leeftijd waarop men in de Europese Unie handelingsbekwaam wordt 
rond de 18 jaar. In uitzonderlijke gevallen geldt een voorwaardelijke handelingsbekwaamheid 
/strafrechtelijke meerderjarigheid vanaf de leeftijd van respectievelijk 14 en 15 jaar. Het 
vastleggen van de leeftijdsgrens op 13 jaar lijkt in dit verband willekeurig en niet passend met 
het oog op de bescherming van de belangen van kinderen. In dit opzicht lijkt de verhoging van 
de leeftijdsgrens tot 15 jaar passender. De wijziging van lid 4 is nodig om de rechtszekerheid 
wat betreft de gewenste toestemming voor aanbieders te waarborgen.

Amendement 1036
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Elk kind heeft het recht op vrijheid 
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van meningsuiting en het recht 
allerhande informatie in te winnen en te 
ontvangen, zolang de wetgeving wordt 
geëerbiedigd. 

Or. en

Motivering

VN-Verdrag inzake de rechten van het kind

Amendement 1037
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Elk kind heeft het recht op privacy. 
Het privé- en gezinsleven van kinderen 
moet door de wetgeving worden 
beschermd. 

Or. en

Motivering

VN-Verdrag inzake de rechten van het kind

Amendement 1038
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. Elk kind heeft het recht op 
betrouwbare informatie. Deze informatie 
moet begrijpelijk voor kinderen zijn. De 
regeringen van de lidstaten moeten 
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kinderen helpen beschermen tegen 
materiaal dat potentieel schadelijk is voor 
hen. 

Or. en

Motivering

VN-Verdrag inzake de rechten van het kind

Amendement 1039
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, 
en de verwerking van genetische gegevens 
of gegevens over gezondheid of seksueel 
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen, 
strafbare feiten, inclusief overtredingen 
en zaken die niet tot een veroordeling 
hebben geleid, aanzienlijke 
maatschappelijke problemen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen, 
zijn verboden.

Or. en

Amendement 1040
Claude Moraes

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 

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

opvattingen, religie of 
levensbeschouwelijke overtuiging, 
seksuele gerichtheid, of het lidmaatschap 
of de activiteiten van een vakvereniging 
blijkt, en de verwerking van genetische 
gegevens of gegevens over gezondheid of 
seksueel gedrag of strafrechtelijke 
veroordelingen of daarmee verband 
houdende veiligheidsmaatregelen, zijn 
verboden.

Or. en

Motivering

Het toepassingsgebied van de toegang tot persoonsgegevens van werknemers moet 
activiteiten van een vakvereniging omvatten.

Amendement 1041
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1042
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of filosofische 
overtuiging, seksuele gerichtheid of 
genderidentiteit, of het lidmaatschap of de 
activiteiten van een vakvereniging blijkt, 
en de verwerking van genetische of 
biometrische gegevens of gegevens over 
gezondheid of seksueel gedrag of 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen, 
zijn verboden.

Or. en

Amendement 1043
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of overtuiging, of het 
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, 
de verwerking van genetische gegevens of 
gegevens over seksueel gedrag en de 
verwerking van persoonsgegevens waaruit 
informatie over gezondheid blijkt, zijn 
verboden.

Or. en

Amendement 1044
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck
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Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 1045
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De verwerking van persoonsgegevens 
waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religie of filosofische
overtuiging, seksuele gerichtheid of 
genderidentiteit, of het lidmaatschap van 
een vakvereniging en de deelname aan 
vakbondsactiviteiten blijkt, en de 
verwerking van genetische en 
biometrische gegevens of gegevens over 
gezondheid of seksueel gedrag of 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen, 
zijn verboden.

Or. fr

Motivering

Amendement stemt overeen met amendement op artikel 4
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Amendement 1046
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1047
Claude Moraes, Glenis Willmott

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokkene toestemming heeft 
gegeven voor de verwerking van die 
persoonsgegevens, mits aan de 
voorwaarden van de artikelen 7 en 8 is 
voldaan en de EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving niet bepaalt dat het in 
lid 1 genoemde verbod niet door de 
betrokkene kan worden opgeheven; of

a) de betrokkene toestemming heeft 
gegeven voor de verwerking van die 
persoonsgegevens, mits aan de 
voorwaarden van de artikelen 7 en 8 is 
voldaan en de EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving niet bepaalt dat het in 
lid 1 genoemde verbod niet door de 
betrokkene kan worden opgeheven. Dit 
behelst garanties ter voorkoming van de 
opstelling van een zwarte lijst van 
werknemers, bijvoorbeeld ten aanzien van 
hun vakbondsactiviteiten; of

Or. en
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Motivering

Deze aanvulling is nodig om te voorkomen dat persoonsgegevens in het kader van 
arbeidsverhouding in het nadeel van de betrokkene worden gebruikt.

Amendement 1048
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Véronique Mathieu Houillon

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de verwerking noodzakelijk is voor 
de uitvoering van een overeenkomst 
waarbij de betrokkene partij is of voor het 
nemen van precontractuele maatregelen 
naar aanleiding van een verzoek van de 
betrokkene;

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn om ook speciale categorieën persoonsgegevens te verwerken met het 
oog op het uitvoeren of aangaan van een overeenkomst naar aanleiding van een verzoek van 
de betrokkene.

Amendement 1049
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale
wetgeving en deze adequate garanties 

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving, de nationale wetgeving
of een collectieve arbeidsovereenkomst en 
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biedt; of deze adequate garanties biedt; of

Or. en

Motivering

Gebaseerd op advies van de ITRE-commissie.

Amendement 1050
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving en deze adequate garanties 
biedt; of

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving, de nationale wetgeving 
of een collectieve arbeidsovereenkomst en 
deze adequate garanties biedt; of

Or. en

Amendement 1051
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving en deze adequate garanties 

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving, de nationale wetgeving 
of een collectieve overeenkomst en deze 
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biedt; of adequate garanties biedt; of

Or. en

Amendement 1052
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving en deze adequate garanties 
biedt; of

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving en deze adequate garanties voor 
de grondrechten van de betrokkene, zoals 
het recht op non-discriminatie, biedt; of

Or. en

Amendement 1053
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving en deze adequate garanties 
biedt; of

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving mits deze aan een duidelijk 
vastgestelde doelstelling van algemeen 
belang beantwoordt, de wezenlijke inhoud 
van het recht op bescherming van 
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persoonsgegevens eerbiedigt, evenredig is 
aan het nagestreefde rechtmatige doel en 
de grondrechten en belangen van de 
betrokkene eerbiedigt; of

Or. en

Amendement 1054
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving en deze adequate garanties 
biedt; of

b) de verwerking noodzakelijk is met het 
oog op de uitvoering van de verplichtingen 
en de uitoefening van specifieke rechten 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke op het gebied van 
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan 
bij EU-wetgeving of de nationale 
wetgeving, met inbegrip van collectieve 
arbeidsovereenkomsten, en deze adequate 
garanties biedt; of

Or. de

Amendement 1055
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de verwerking noodzakelijk is ter 
bescherming van de vitale belangen van de 
betrokkene of van een andere persoon 
indien de betrokkene lichamelijk of 
juridisch niet in staat is zijn toestemming te 
geven; of

c) de verwerking noodzakelijk is ter 
bescherming van de belangen van de 
betrokkene of van een andere persoon 
indien de betrokkene lichamelijk of 
juridisch niet in staat is zijn toestemming te 
geven; of
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Or. en

Amendement 1056
Claude Moraes

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op 
politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig 
of vakbondsgebied werkzaam is, in het 
kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met de nodige waarborgen, 
mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden of de voormalige leden 
van de instantie of op personen die in 
verband met haar streefdoelen regelmatig 
contact met haar onderhouden, en de 
gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen buiten die instantie worden 
verstrekt; of

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op 
politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig 
of vakbondsgebied werkzaam is of zich 
sterk maakt voor fundamentele 
mensenrechten, in het kader van haar 
gerechtvaardigde activiteiten en met de 
nodige waarborgen, mits de verwerking 
uitsluitend betrekking heeft op de leden of 
de voormalige leden van de instantie of op 
personen die in verband met haar 
streefdoelen regelmatig contact met haar 
onderhouden, en de gegevens niet zonder 
de toestemming van de betrokkenen buiten 
die instantie worden verstrekt; of

Or. en

Motivering

Organisaties van het maatschappelijk middenveld, zoals patiëntenorganisaties die zich sterk 
maken voor de grondrechten van patiënten, nemen vaak deel aan onderzoeksactiviteiten en 
kunnen ook patiëntenregisters opstellen, ondanks veelal beperkte financiële middelen. 
Initiatieven van patiëntenorganisaties of andere organisaties van het maatschappelijk 
middenveld om de gezondheid of de rechten van patiënten te bevorderen, zijn wettige 
activiteiten.

Amendement 1057
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op 
politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig 
of vakbondsgebied werkzaam is, in het 
kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met de nodige waarborgen, 
mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden of de voormalige leden 
van de instantie of op personen die in 
verband met haar streefdoelen regelmatig 
contact met haar onderhouden, en de 
gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen buiten die instantie worden 
verstrekt; of

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging, organisatie op de 
arbeidsmarkt of een andere instantie 
zonder winstoogmerk die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met de nodige waarborgen, mits de 
verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de 
instantie of op personen die in verband met 
haar streefdoelen regelmatig contact met 
haar onderhouden, en de gegevens niet 
zonder de toestemming van de betrokkenen 
buiten die instantie worden verstrekt; of

Or. en

Amendement 1058
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op 
politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig 
of vakbondsgebied werkzaam is, in het 
kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met de nodige waarborgen, 
mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden of de voormalige leden 
van de instantie of op personen die in 
verband met haar streefdoelen regelmatig 
contact met haar onderhouden, en de 
gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen buiten die instantie worden 
verstrekt; of

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting of vereniging die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met de nodige waarborgen, mits de 
verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de 
instantie of op personen die in verband met 
haar streefdoelen regelmatig contact met 
haar onderhouden, en de gegevens niet 
zonder de toestemming van de betrokkenen 
buiten die instantie worden verstrekt; of
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Or. en

Amendement 1059
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op 
politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig 
of vakbondsgebied werkzaam is, in het 
kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met de nodige waarborgen, 
mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden of de voormalige leden 
van de instantie of op personen die in 
verband met haar streefdoelen regelmatig 
contact met haar onderhouden, en de 
gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen buiten die instantie worden 
verstrekt; of

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging, organisatie op de 
arbeidsmarkt of een andere instantie 
zonder winstoogmerk die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig, sport-
of vakbondsgebied werkzaam is, in het 
kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met de nodige waarborgen, 
mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden of de voormalige leden 
van de instantie of op personen die in 
verband met haar streefdoelen regelmatig 
contact met haar onderhouden, en de 
gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen buiten die instantie worden 
verstrekt; of

Or. en

Amendement 1060
Ewald Stadler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op 
politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig 
of vakbondsgebied werkzaam is, in het 
kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met de nodige waarborgen, 

d) de verwerking wordt verricht door een 
stichting, een vereniging of een andere 
instantie zonder winstoogmerk die op 
politiek, levensbeschouwelijk, godsdienstig 
of vakbondsgebied werkzaam is, in het 
kader van haar gerechtvaardigde 
activiteiten en met de nodige waarborgen, 
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mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden of de voormalige leden 
van de instantie of op personen die in 
verband met haar streefdoelen regelmatig 
contact met haar onderhouden, en de 
gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen buiten die instantie
worden verstrekt;

mits de verwerking uitsluitend betrekking 
heeft op de leden of de voormalige leden 
van de instantie of op personen die in 
verband met haar streefdoelen regelmatig 
contact met haar onderhouden, en de 
gegevens niet zonder de toestemming van 
de betrokkenen aan derden worden 
verstrekt;

Or. de

Amendement 1061
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de verwerking betrekking heeft op 
persoonsgegevens die duidelijk door de 
betrokkene openbaar zijn gemaakt; of

e) de verwerking betrekking heeft op 
persoonsgegevens die duidelijk en 
aantoonbaar door de betrokkene openbaar 
zijn gemaakt; of

Or. en

Amendement 1062
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vaststelling, de uitoefening of de 
verdediging van een recht in rechte of voor 
de wettelijk gerechtvaardigde voldoening 
van vorderingen van betrokken derden; of

Or. en
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Amendement 1063
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

f) de verwerking noodzakelijk is voor de 
uitoefening of de verdediging van een recht 
in rechte, mits het niet onmiskenbaar 
onredelijk is; of

Or. en

Amendement 1064
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Es conveniente introducir una referencia ampliatoria de manera que quede claro que este 
tipo de datos pueden procesarse cuando se trata de reconocer, ejercitar o defender un 
derecho en un procedimiento judicial o administrativo de cualquier clase. El motivo de ello es 
que no deberían ponerse obstáculos para el ejercicio o reconocimiento de los derechos por 
cauces legalmente establecidos y dotados de las garantías necesarias. Por otra parte, en 
algunas ocasiones nos podemos encontrar con límites difusos entre los procedimientos 
judiciales y administrativos, no tanto desde la perspectiva de la autoridad ante la cual se 
sustancian, sino desde la perspectiva de su verdadera naturaleza jurídica, debiendo por ello 
quedar ambos incluidos.
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Amendement 1065
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een algemeen belang kan ook in internationale overeenkomsten tot uiting komen, zelfs bij 
ontstentenis van specifieke nationale of Europese wetgeving. Dergelijke overeenkomsten 
moeten wel de wezenlijke inhoud van het recht op de bescherming van persoonsgegevens 
eerbiedigen en evenredig zijn aan het nagestreefde rechtmatige doel. Verwerking van 
persoonsgegevens op deze grondslag moet uiteraard tevens met alle andere bepalingen van 
deze verordening stroken.

Amendement 1066
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1067
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vervulling van een taak van algemeen 
belang, op grond van EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving; of

Or. en

Amendement 1068
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

g) de verwerking noodzakelijk is voor de 
vervulling van een taak van duidelijk en 
wezenlijk algemeen belang, op grond van 
EU-wetgeving of de nationale wetgeving 
die evenredig is aan het nagestreefde 
rechtmatige doel en de wezenlijke inhoud 
van het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens eerbiedigt en waarbij 
passende maatregelen worden vastgesteld 
ter bescherming van de grondrechten en 
belangen van de betrokkene; of

Or. en
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Amendement 1069
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de verwerking van gegevens over 
gezondheid noodzakelijk is voor 
gezondheidsdoeleinden, mits de in artikel 
81 genoemde voorwaarden en waarborgen 
in acht worden genomen; of

h) de verwerking van gegevens over 
gezondheid noodzakelijk is voor 
gezondheidsdoeleinden, waaronder ook 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek, mits de in artikel 81 genoemde 
voorwaarden en waarborgen in acht 
worden genomen; of

Or. en

Motivering

Verduidelijking om de verwerking van medische gegevens ten behoeve van historisch, 
statistisch en wetenschappelijk onderzoek te vrijwaren. Onderzoekers zijn sterk afhankelijk 
van patiëntendossiers en medische databanken voor epidemiologisch, klinisch en 
translationeel onderzoek, hetgeen een argument is voor verwerking van persoonsgegevens 
voor gezondheidsdoeleinden.

Amendement 1070
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de verwerking van gegevens over 
gezondheid noodzakelijk is voor 
gezondheidsdoeleinden, mits de in artikel 
81 genoemde voorwaarden en waarborgen 
in acht worden genomen; of

h) de verwerking van gegevens over 
gezondheid en verzekering noodzakelijk is 
voor gezondheidsdoeleinden, mits de in 
artikel 81 genoemde voorwaarden en 
waarborgen in acht worden genomen; of

Or. en

Motivering

De verwerking van relevante gezondheidsgegevens is niet essentieel voor de 
ziektekostenverzekering (zoals bedoeld in artikel 81), maar ook voor andere verzekeringen 
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(bv. levensverzekering), en moet daarom worden toegestaan voor de beoordeling van 
verzekerde risico's, de berekening van premies, de afwikkeling van claims en de uitkering van 
vergoedingen zonder de verplichting de nadrukkelijke, specifieke en geïnformeerde 
toestemming van de betrokkene op voorhand te vragen. Zie voorts het amendement ten 
aanzien van artikel 81 van de verordening.

Amendement 1071
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de verwerking van gegevens over 
gezondheid noodzakelijk is voor 
gezondheidsdoeleinden, mits de in artikel 
81 genoemde voorwaarden en 
waarborgen in acht worden genomen; of

h) de verwerking van persoonsgegevens 
waaruit informatie over gezondheid blijkt, 
noodzakelijk is voor doeleinden van 
preventieve of arbeidsgeneeskunde, 
medische diagnose, het verstrekken van 
zorg of behandelingen of het beheren van 
gezondheidsdiensten, mits die gegevens 
worden verwerkt door een 
gezondheidswerker die onderworpen is 
aan het in de nationale wetgeving, of in de 
door nationale bevoegde instanties 
vastgestelde regelgeving, vastgelegde 
beroepsgeheim of door een andere 
persoon voor wie een gelijkwaardige 
vertrouwelijkheidsplicht geldt; of

Or. en

Amendement 1072
Ewald Stadler

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de verwerking van gegevens over 
gezondheid noodzakelijk is voor 
gezondheidsdoeleinden, mits de in artikel 
81 genoemde voorwaarden en waarborgen 

h) de verwerking van gegevens over 
gezondheid noodzakelijk is voor de in 
artikel 81 genoemde doeleinden of voor de 
uitvoering van daarmee verband 
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in acht worden genomen; of houdende overeenkomsten, mits de in dat 
artikel genoemde voorwaarden en 
waarborgen in acht worden genomen; of

Or. de

Amendement 1073
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) de verwerking beperkt is tot 
pseudonieme gegevens, wanneer de 
betrokkene voldoende wordt beschermd 
en de ontvanger van de dienst het recht 
krijgt bezwaar te maken overeenkomstig 
artikel 19, lid 3, en de verwerking 
noodzakelijk is voor de gerechtvaardigde 
belangen die door de voor de verwerking 
verantwoordelijke of een derde worden 
nagestreefd.

Or. en

Amendement 1074
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

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

Amendement 1075
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1076
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1077
Wim van de Camp

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

of de nationale wetgeving en deze 
wetgeving passende garanties biedt. Een 
volledig register van strafrechtelijke 
veroordelingen mag alleen worden 
bijgehouden onder toezicht van de 
overheid.

Or. en

Motivering

Om verzekerings- en betalingsfraude en andere vormen van fraude te voorkomen en op te 
sporen, worden persoonsgegevens bv. door de financiëledienstensector verwerkt die deze 
deelt en kruiselings controleert met andere financiële dienstverleners. Dit dient niet alleen om 
schade aan de voor de verwerking verantwoordelijke zelf te voorkomen, maar ook om andere 
financiële dienstverleners en de financiëledienstensector in zijn geheel te beschermen. De 
verwerkte gegevens kunnen informatie bevatten die betrekking heeft op strafrechtelijke 
veroordelingen of tot een strafrechtelijke veroordeling kan leiden, hetgeen onder artikel 9 
valt. Het verzoek om toestemming voor deze vorm van verwerking is hier geen optie.

Amendement 1078
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

j) de verwerking van gegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen 
wordt uitgevoerd hetzij met inachtneming 
van de voorwaarden en waarborgen als 
bedoeld in artikel 83 bis, hetzij onder 
toezicht van een toezichthoudende 
autoriteit of wanneer de verwerking 
noodzakelijk is om een wettelijke 
verplichting van de voor de verwerking 
verantwoordelijke na te komen dan wel 
wetsovertreding te voorkomen, of een op 
hem van toepassing zijnde collectieve 
arbeidsovereenkomst na te komen of voor 
de vervulling van een taak om gewichtige 
redenen van algemeen belang, en voor 
zover zulks is toegestaan bij EU-wetgeving 
of de nationale wetgeving en deze 
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wetgeving passende garanties biedt. Een 
volledig register van strafrechtelijke 
veroordelingen mag alleen worden 
bijgehouden onder toezicht van de 
overheid.

Or. en

Motivering

The amendment clarifies the wording by providing a supervised control for organisations that 
process criminal conviction data. Also the amendment clarifies that not every instance of 
processing carried out for legal or regulatory compliance reasons will be specifically 
required by law. In certain cases such processing will be undertaken as part of a risk 
management process designed to prevent a breach of the law. It must also be ensured that 
employers following collective agreements can receive information on (potential) employees 
criminal convictions. This is especially important for employees dealing with children.

Amendement 1079
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1080
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1081
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) de verwerking van gegevens betreffende 
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee 
verband houdende veiligheidsmaatregelen 
wordt uitgevoerd onder toezicht van de 
overheid of wanneer de verwerking 

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

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

Or. en

Amendement 1082
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

Te kennen moet worden gegeven dat er mogelijk gedeeltelijke registers van strafrechtelijke 
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veroordelingen of veiligheidsmaatregelen zijn die niet onder toezicht van de overheid 
stonden. Hiervoor geldt dat elk register van dit type, of het nu volledig of gedeeltelijk is, 
onder toezicht van de overheid moet staan.

Amendement 1083
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de verwerking uitsluitend 
noodzakelijk is voor het naleven of 
uitoefenen van rechten in verband met 
gelijke rechten van het individu of voor de 
bevordering van inclusie en 
verscheidenheid in het personeelsbestand 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de bedrijvengroep 
waarbij de voor de verwerking 
verantwoordelijke is aangesloten.

Or. en

Amendement 1084
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Véronique 
Mathieu Houillon

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de verwerking van gegevens over 
gezondheid noodzakelijk is voor 
particuliere sociale bescherming, met 
name door het garanderen van een 
inkomen of het verschaffen van 
instrumenten voor risicobeheer die in het 
belang zijn van de betrokkene en de ten 
laste van hem of haar komende personen 
en van zijn/haar activa, of door het 
bevorderen van het evenwicht tussen de 
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verschillende generaties door middel van 
een betere verdeling.

Or. en

Motivering

Gebaseerd op advies van de ITRE-commissie.

Amendement 1085
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) Degenen die aan 
compliancevoorschriften zijn 
onderworpen, zijn in het kader van de 
naleving van dergelijke normen 
gerechtigd gegevens te verwerken, voor 
zover dit noodzakelijk is voor de 
uitvoering van die 
compliancevoorschriften.

Or. de

Amendement 1086
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j ter) de verwerking noodzakelijk is voor 
gerechtvaardigde interne doeleinden van 
bedrijvengroepen en wanneer de belangen 
van de betrokkene naar behoren worden 
bestreken door interne bepalingen voor 
gegevensbescherming of gelijkwaardige 
gedragscodes zoals bedoeld in artikel 38 
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quater.

Or. en

Amendement 1087
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1088
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 1089
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es

Motivering

De inhoud is overbodig voor zover het gaat om het verlenen van bevoegdheid aan de 
Commissie om essentiële aspecten van dit instrument uit te werken, en zij doet dit op een 
gebied dat met name delicaat is vanwege het soort gegevens waar het in deze bepaling om 
gaat. Het lijkt daarom beter dat deze aspecten in de onderhavige verordening worden 
uitgewerkt.

Amendement 1090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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vastgestelde uitzonderingen.

Or. en

Amendement 1091
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1092
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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vastgestelde uitzonderingen.

Or. en

Amendement 1093
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie is bevoegd, nadat zij 
advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft ingewonnen,
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria, de 
voorwaarden en de passende garanties voor 
de verwerking van in lid 1 genoemde 
bijzondere categorieën persoonsgegevens 
en de in lid 2 vastgestelde uitzonderingen.

Or. en

Amendement 1094
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten stellen de voorwaarden 
vast waaronder een nationaal 
identificatienummer of enig ander 
identificatiemiddel van algemene aard 
voor verwerkingsdoeleinden mag worden 
gebruikt.

Or. en
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Motivering

Deze tekst is uit de huidige richtlijn inzake gegevensbescherming gehaald. Het biedt de 
lidstaten ruimte om specifieke strengere beperkingen vast te stellen wat betreft het gebruik 
van het nationaal identificatienummer, vooral in gevallen buiten de overheid.

Amendement 1095
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 Schrappen
Verwerking waarbij identificatie niet 

mogelijk is
Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

Or. en

Motivering

Verplaats naar artikel 5, letter c (nieuw)

Amendement 1096
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verwerking waarbij identificatie niet 
mogelijk is

Procedure bij geautomatiseerde 
verwerking
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Or. de

Amendement 1097
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

Schrappen

Or. en

Amendement 1098
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

Schrappen

Or. de
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Amendement 1099
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

1. De instelling van een gezamenlijke 
procedure voor een geautomatiseerde 
verwerking door meerdere voor de 
verwerking verantwoordelijken is 
toegestaan, voor zover deze procedure 
passend is gezien de te beschermen 
belangen van de betrokkenen en de taken 
en bedrijfsdoelen van de voor de 
verwerking verantwoordelijken in kwestie 
en elk van deze verantwoordelijken 
minimaal de volledige controle heeft over 
de door hem verzamelde gegevens.
Meerdere voor de verwerking 
verantwoordelijken kunnen ook de 
volledige controle hebben over alle 
gegevens van een gezamenlijke 
geautomatiseerde gegevensverwerking.
2. De voor de verwerking 
verantwoordelijken dienen te waarborgen 
dat de toelaatbaarheid van de 
gezamenlijke procedure kan worden 
gecontroleerd. Hiertoe moeten ze het 
volgende in schriftelijke vorm vastleggen:
a) de reden voor en het doel van de 
gezamenlijke procedure van een 
geautomatiseerde verwerking;
b) alle betrokken voor de verwerking 
verantwoordelijken en hun doeleinden;
c) derden aan wie gegevens worden 
overgedragen;
d) de aard van de gegevens;
e) de vereiste technische en 
organisatorische maatregelen.
3. De betrokkene kan zijn rechten ten 
opzichte van elke voor de verwerking 
verantwoordelijke doen gelden. Een 
verantwoordelijke die niet de volledige 
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controle over de gegevens heeft, is 
verplicht om het verzoek of bezwaar van 
de betrokkene door te geven aan de 
verantwoordelijke die de gegevens heeft 
verzameld. De betrokkene moet van deze 
doorgifte aan de verantwoordelijke op de 
hoogte worden gesteld. Het recht van 
toegang tot gegevens van de betrokkene is 
van toepassing op alle voor de verwerking 
verantwoordelijken en alle doeleinden van 
de gezamenlijke verwerking.
4. De voor de verwerking 
verantwoordelijken zijn te allen tijde 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
naleving van de wettelijke 
gegevensbeschermingsvereisten van deze 
verordening met betrekking tot de 
volledige procedure van de 
geautomatiseerde gegevensverwerking.

Or. de

Amendement 1100
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren aan de 
hand van de door hem gebruikte 
methoden, is hij niet verplicht om, 
uitsluitend om aan een bepaling van deze 
verordening te voldoen, aanvullende 
informatie te verkrijgen ter identificatie 
van de betrokkene.

Or. en
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Amendement 1101
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren of uit te 
kiezen, of wanneer die gegevens 
uitsluitend verband houden met 
pseudoniemen, is hij niet verplicht om, 
uitsluitend om aan een bepaling van deze 
verordening te voldoen, aanvullende 
informatie te verkrijgen ter identificatie 
van de betrokkene.

Or. en

Amendement 1102
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 101

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, in het 
bijzonder wanneer het geanonimiseerde 
of pseudonieme gegevens betreft, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

Or. en
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Amendement 1103
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het
voor hem of een verwerker niet mogelijk 
maken een natuurlijke persoon te 
identificeren, in het bijzonder wanneer het 
geanonimiseerde of pseudonieme 
gegevens betreft, is hij niet verplicht om, 
uitsluitend om aan een bepaling van deze 
verordening te voldoen, aanvullende 
informatie ter verwerken of te verkrijgen 
ter identificatie van de betrokkene.

Or. en

Amendement 1104
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Voorstel voor een verordening
Artikel 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren, is hij 
niet verplicht om, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
aanvullende informatie te verkrijgen ter 
identificatie van de betrokkene.

Wanneer de door de voor de verwerking 
verantwoordelijke verwerkte gegevens het 
voor hem niet mogelijk maken een 
natuurlijke persoon te identificeren of uit te 
kiezen, verkrijgt hij, uitsluitend om aan een 
bepaling van deze verordening te voldoen, 
geen aanvullende informatie ter 
identificatie van de betrokkene.

Or. en

Amendement 1105
Jan Philipp Albrecht
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Voorstel voor een verordening
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 10 bis
Opleiding

Burgers en ingezetenen van de Unie 
worden op passende wijze opgeleid in 
gegevensbescherming, als volledig 
onderdeel van een algemene 
mediaopleiding. Bevoegde lidstaten en 
instellingen en organen van Unie krijgen 
de taak dit te ondersteunen.

Or. en

Motivering

Zie in verband hiermee ook het amendement op artikel 52, lid 2.

Amendement 1106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De handelwijze van de voor de 
verwerking verantwoordelijke met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens en de uitoefening van de 
rechten van de betrokkene moet gebaseerd 
zijn op de criteria transparantie en 
eenvoudige toegankelijkheid. Met het oog 
hierop kan hij de verbreiding van deze 
criteria bevorderen door het formuleren 
van beleid waarvan hij alle betrokkenen 
in kennis zal stellen.

Or. es
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Motivering

De beginselen van transparantie en eenvoudige toegankelijkheid worden zo bevestigd, terwijl 
tegelijkertijd de mogelijkheid wordt opengehouden concreet beleid te formuleren in het kader 
van de verordening. Het formuleren van beleid is nog geen algemene voorwaarde, maar 
wordt overgelaten aan de verantwoordelijke, die via de toezichthoudende autoriteiten 
aanbevelingen kan doen en stimulansen kan voorstellen op dit gebied.

Amendement 1107
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het beleid van de voor de verwerking 
verantwoordelijke met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
uitoefening van de rechten van de 
betrokkene dient transparant en eenvoudig 
toegankelijk te zijn zoals uiteengezet in 
een praktijkcode.

Or. en

Amendement 1108
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Het beleid van de voor de verwerking 
verantwoordelijke met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens en de 
uitoefening van de rechten van de 
betrokkene dient duidelijk, kort, 
transparant, goed opgebouwd en eenvoudig 
toegankelijk te zijn.

Or. en
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Motivering

Het amendement stemt artikel 11 af op artikel 7, lid 2 ter (nieuw) om de voor de verwerking 
verantwoordelijken toe te staan slechts één privacybeleid te hanteren, terwijl er ook vaste 
beginselen betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten voor dergelijke 
documenten worden geïntroduceerd.

Amendement 1109
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1110
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1111
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

De noodzaak de taal aan te passen aan de behoeften van de betrokkene is mogelijk overbodig 
en in het algemeen moeilijk toepasbaar. Om de verantwoordelijke niet overmatig te belasten 
wordt deze alternatieve formulering voorgesteld.

Amendement 1112
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1113
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1114
Silvia-Adriana Ţicău, Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verschaft de betrokkene 
in begrijpelijke vorm alle informatie en 
mededelingen over de verwerking van 
persoonsgegevens waartoe hij krachtens 
deze verordening toegang moet 
verschaffen, en zorgt ervoor dat deze
informatie begrijpelijk is voor een 
gemiddeld geïnformeerde, aandachtige en 
gemiddeld intelligente consument.
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Or. en

Amendement 1115
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De informatie voor de betrokkene 
wordt verstrekt in een formaat dat de 
betrokkene de informatie biedt die nodig 
is om zijn positie te begrijpen en een 
weloverwogen besluit te nemen. Daartoe 
verstrekt de voor de verwerking 
verantwoordelijke informatie en 
communicatie over zijn beleid inzake 
gegevensbescherming door middel van 
een gemakkelijk te begrijpen, op 
pictogrammen en andere grafische 
elementen gebaseerde beschrijving van de 
verschillende soorten 
gegevensverwerking, de voorwaarden en 
gevolgen ervan. Op verzoek is de volledige 
informatie beschikbaar in 
overeenstemming met artikel 14.

Or. hu

Motivering

Behalve pictogrammen zijn er nog andere grafische voorstellingen die het begrip ten goede 
komen.

Amendement 1116
Rui Tavares

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De voor de verwerking 
verantwoordelijke verstrekt informatie en 
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communicatie over zijn beleid inzake 
gegevensbescherming door middel van 
een gemakkelijk te begrijpen, op 
pictogrammen gebaseerde beschrijving 
van de verschillende soorten 
gegevensverwerking, de voorwaarden en 
gevolgen ervan. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de invulling van een dergelijke op 
pictogrammen gebaseerde beschrijving. 
Een dergelijke op pictogrammen 
gebaseerde beschrijving bevat informatie 
over het doel van de verwerking, of de 
gegevens verstrekt zullen worden aan 
derde partijen en de doeleinden van een 
dergelijke verstrekking, over 
volgsystemen, informatievoorziening en 
welke rechtsmiddelen ter beschikking 
staan, over beschikbare en doeltreffende 
contactpunten van de voor de verwerking 
verantwoordelijken, informatie over 
beleid inzake gegevensbeveiliging en door 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
genomen maatregelen, en informatie over 
de opslagtijd.

Or. en

Amendement 1117
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De Commissie is bevoegd om, nadat 
zij het advies van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming heeft 
ingewonnen, in overeenstemming met 
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen om de in lid 3 genoemde op 
pictogrammen en andere grafische 
elementen gebaseerde wijze van 
beschrijving nader te bepalen, o.a. ten 
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aanzien van de verwerking, opslagduur, 
het doorgeven of wissen van gegevens, 
door pictogrammen of andere 
instrumenten vast te stellen om de 
informatie op een gestandaardiseerde 
wijze te verstrekken.

Or. hu

Motivering

Behalve pictogrammen zijn er nog andere grafische voorstellingen die het begrip ten goede 
komen.

Amendement 1118
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 11 bis
Artikel 12 van Richtlijn 2002/58/EG en 
artikel 20 en artikel 21, lid 3, e), van 
Richtlijn 2002/22/EG vormen een 
toepassing van het recht van de 
betrokkene op transparante informatie en 
communicatie, dat vereist dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke 
betrokkenen op de hoogte moet stellen 
van hun rechten met betrekking tot het 
gebruik van hun persoonsgegevens en de 
aandacht moet vestigen op de 
aanwezigheid van systemen die 
overeenkomstig de beginselen van privacy 
by design werden ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Artikel 12 van de e-privacyrichtlijn en de artikelen 20 en 21 van de universele dienstrichtlijn 
bestrijken de dienst telefoongidsen als onderdeel van het toepassingsgebied van universele 
diensten. De gegevensbanken van de verstrekkers van telefoongidsdiensten moeten 
"allesomvattend" zijn en het opnemen van de gegevens van abonnees is bijgevolg belangrijk. 
Het is echter ook belangrijk dat de abonnees duidelijke informatie krijgen over al hun 
mogelijkheden, ongeacht het model (opt-in, opt-out, hybride) dat in een bepaalde lidstaat 
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gehanteerd wordt.

Amendement 1119
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1120
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt procedures vast 
voor het verstrekken van de in artikel 14 
bedoelde informatie en voor de 
uitoefening van de in artikel 13 en de 

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

Or. en

Motivering

De vereiste dat de voor de verwerking verantwoordelijke procedures opstelt en voor 
mechanismen zorgt is overregulering. De vereiste dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke voor middelen moet zorgen om verzoeken elektronisch in te dienen loopt 
het risico technologisch niet neutraal te zijn.

Amendement 1121
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1122
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1123
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt procedures vast 
voor het verstrekken van de in artikel 14 
bedoelde informatie en voor de uitoefening 
van de in artikel 13 en de artikelen 15 tot 
en met 19 genoemde rechten van de 

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

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

Or. es

Motivering

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

Amendement 1124
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 1125
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt procedures vast 
voor het verstrekken van de in artikel 14 
bedoelde informatie en voor de uitoefening 
van de in artikel 13 en de artikelen 15 tot 
en met 19 genoemde rechten van de 
betrokkene. Wanneer de betrokkene de in 
artikel 13 en de artikelen 15 tot en met 19 
bedoelde rechten wil uitoefenen, dient hij 
een verzoek hiertoe in bij de voor de 
verwerking verantwoordelijke middels een 
persoonlijk ondertekend of op een andere 
wijze vergelijkbaar bekrachtigd document.

Or. en

Amendement 1126
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen 
een maand na ontvangst van het verzoek, 
of er al dan niet actie is ondernomen 
overeenkomstig artikel 13 en de artikelen 

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen 
een maand na ontvangst van het verzoek, 
of er al dan niet actie is ondernomen 
overeenkomstig artikel 13 en de artikelen 



AM\928600NL.doc 137/178 PE506.146v01-00

NL

15 tot en met 19, en verstrekt de gevraagde 
informatie. Deze termijn kan met één 
maand worden verlengd wanneer 
verschillende betrokkenen hun rechten 
uitoefenen en hun samenwerking binnen 
redelijke grenzen noodzakelijk is om een 
onnodige en onevenredige inspanning van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
te vermijden. De informatie wordt 
schriftelijk verstrekt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, wordt de informatie 
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene 
anderszins verzoekt.

15 tot en met 19, en verstrekt de gevraagde 
informatie. Deze termijn kan met één 
maand worden verlengd wanneer 
verschillende betrokkenen hun rechten 
uitoefenen en hun samenwerking binnen 
redelijke grenzen noodzakelijk is om een 
onnodige en onevenredige inspanning van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
te vermijden. De informatie wordt 
schriftelijk verstrekt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, kan de informatie 
elektronisch worden verstrekt, tenzij de 
betrokkene anderszins verzoekt.

Or. en

Amendement 1127
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

Verwijdering om de administratieve overlast voor het mkb te beperken.

Amendement 1128
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen 
een maand na ontvangst van het verzoek, 
of er al dan niet actie is ondernomen 
overeenkomstig artikel 13 en de artikelen 
15 tot en met 19, en verstrekt de gevraagde 
informatie. Deze termijn kan met één 
maand worden verlengd wanneer 
verschillende betrokkenen hun rechten 
uitoefenen en hun samenwerking binnen 
redelijke grenzen noodzakelijk is om een 
onnodige en onevenredige inspanning van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
te vermijden, of als de aard van de 
verzochte gegevens verlangt dat ze worden 
herzien voordat ze beschikbaar worden 
gesteld, zodat gegevens met betrekking tot 
een derde partij in het dossier beschermd 
worden. De informatie wordt schriftelijk 
verstrekt. Wanneer de betrokkene zijn 
verzoek in elektronische vorm indient, 
wordt de informatie elektronisch verstrekt, 
tenzij de betrokkene anderszins verzoekt.

Or. en

Motivering

Persoonsgegevens kunnen feitelijke en/of speculatieve informatie met betrekking tot derde 
partijen bevatten. Het moet mogelijk zijn om een langere antwoordtermijn aan te vragen 
teneinde de gegevensbescherming van dergelijke derde partijen te beschermen. Dit is met 



AM\928600NL.doc 139/178 PE506.146v01-00

NL

name relevant bij kwesties op het gebied van gezondheids- en sociale zorg.

Amendement 1129
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1130
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen 

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

een maand na ontvangst van het verzoek, 
of er al dan niet actie is ondernomen 
overeenkomstig artikel 13 en de artikelen 
15 tot en met 19, en verstrekt de gevraagde 
informatie. Deze termijn kan met één 
maand worden verlengd wanneer 
verschillende betrokkenen hun rechten 
uitoefenen en hun samenwerking binnen 
redelijke grenzen noodzakelijk is om een 
onnodige en onevenredige inspanning van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
te vermijden. De informatie wordt 
schriftelijk verstrekt. Wanneer de 
betrokkene zijn verzoek in elektronische 
vorm indient, kan de informatie 
elektronisch worden verstrekt, tenzij de 
betrokkene anderszins verzoekt of tenzij de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
reden heeft om aan te nemen dat het 
elektronisch verstrekken van informatie 
een aanzienlijk risico van fraude zou 
opleveren.

Or. en

Motivering

Het vrijgeven van bepaalde gegevens in elektronische vorm, zoals kredietbestanden, zou 
kunnen leiden tot manipulatie of identiteitsdiefstal wanneer ze aan consumenten worden 
verstrekt. Vrijgave van gegevens moet afhankelijk worden gesteld van authentificatiecontroles 
die voldoen aan criteria die zijn vastgesteld door het bureau dat de gegevens bezit om 
onderschepping, misbruik, frauduleus gebruik of manipulatie ervan te voorkomen.

Amendement 1131
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de artikelen 15 tot en met 19, en verstrekt 
de gevraagde informatie. De informatie 
wordt schriftelijk verstrekt, met inbegrip 
van elektronische middelen.

Or. en

Amendement 1132
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Eenvoudiger, legt de keuze voor de vorm altijd bij de betrokkene neer, niet alleen wanneer 
elektronisch om gegevens wordt verzocht.

Amendement 1133
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene zonder buitensporige 
vertraging of er al dan niet actie is 
ondernomen overeenkomstig artikel 13 en 
de artikelen 15 tot en met 19, en verstrekt 
de gevraagde informatie. De informatie 
wordt schriftelijk verstrekt.

Or. en

Motivering

De originele tekst is te normatief en deze kwestie wordt het beste afgehandeld met 
richtsnoeren.
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Amendement 1134
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke informeert de 
betrokkene zonder onnodige vertraging en 
uiterlijk binnen dertig werkdagen na 
ontvangst van het verzoek, of er al dan niet 
actie is ondernomen overeenkomstig 
artikel 13 en de artikelen 15 tot en met 19, 
en verstrekt de gevraagde informatie. Deze 
termijn kan met dertig werkdagen worden 
verlengd wanneer verschillende 
betrokkenen hun rechten uitoefenen en hun 
samenwerking binnen redelijke grenzen 
noodzakelijk is om een onnodige en 
onevenredige inspanning van de voor de 
verwerking verantwoordelijke te 
vermijden, of ingeval de informatie 
onvolledig of onjuist is. De informatie
wordt verstrekt in de vorm waarom is 
verzocht, tenzij de betrokkene anderszins 
verzoekt.

Or. en

Amendement 1135
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijk weigert om actie te 
ondernemen naar aanleiding van het 
verzoek van de betrokkene, deelt de voor 

3. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke geen actie onderneemt
naar aanleiding van het verzoek van de 
betrokkene, heeft de betrokkene het recht 
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de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene de redenen voor de weigering
mee en informeert hij hem over de 
mogelijkheden een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit en beroep in 
rechte in te stellen.

de voor de verwerking verantwoordelijke 
te vragen naar de redenen voor het niet-
optreden en naar de mogelijkheden een 
klacht in te dienen bij de toezichthoudende 
autoriteit en beroep in rechte in te stellen.

Or. en

Amendement 1136
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijk weigert om actie te 
ondernemen naar aanleiding van het 
verzoek van de betrokkene, deelt de voor 
de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene de redenen voor de weigering 
mee en informeert hij hem over de 
mogelijkheden een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit en beroep in 
rechte in te stellen.

3. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijk weigert om actie te 
ondernemen naar aanleiding van het 
verzoek van de betrokkene, deelt de voor 
de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene de redenen voor de weigering
en alle feiten die tot de weigering hebben 
geleid mee en informeert hij hem over de 
mogelijkheden een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit en beroep in 
rechte in te stellen.

Or. en

Motivering

Momenteel wijzen de voor de verwerking verantwoordelijken de rechten vaak af zonder 
passende argumentatie. Het is voor de betrokkene onmogelijk om een illegale afwijzing van 
rechten aan het licht te brengen.

Amendement 1137
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijk weigert om actie te 
ondernemen naar aanleiding van het 
verzoek van de betrokkene, deelt de voor 
de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene de redenen voor de weigering 
mee en informeert hij hem over de 
mogelijkheden een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit en beroep in 
rechte in te stellen.

3. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke geen actie onderneemt
naar aanleiding van het verzoek van de 
betrokkene, heeft de betrokkene het recht 
om een klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende autoriteit.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit is 
voldoende om te waarborgen dat de rechten van een betrokkene worden gerespecteerd.

Amendement 1138
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Er dient ook rekening te worden gehouden met het gecompliceerde karakter (bv. de 
hoeveelheid of de structuur van de verlangde gegevens) van verzoeken.

Amendement 1139
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1140
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun repetitieve 
karakter, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vergoeding voor het 

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun repetitieve 
karakter, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een redelijke vergoeding 



AM\928600NL.doc 147/178 PE506.146v01-00

NL

verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde actie in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk 
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

in rekening brengen, daarbij rekening 
houdend met de administratieve kosten 
voor het verstrekken van de informatie of 
het verrichten van de gevraagde actie. In 
dat geval rust de bewijslast met betrekking 
tot het duidelijk buitensporige karakter van 
het verzoek op de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 1141
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, als het verzoek met hetzelfde karakter 
meer dan eens per 6 maanden herhaald 
wordt, kan de voor de verwerking 
verantwoordelijke een administratieve 
vergoeding voor het verstrekken van de 
informatie of het verrichten van de 
gevraagde actie in rekening brengen, dan 
wel de gevraagde actie achterwege laten. In 
dat geval rust de bewijslast met betrekking 
tot de herhaaldelijkheid van het verzoek 
op de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 1142
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis, met 
uitzondering van de kosten die de voor de 
verwerking verantwoordelijke werkelijk 
heeft gemaakt om de verzoeken af te 
handelen. Wanneer verzoeken vexatoir of 
duidelijk buitensporig zijn, met name 
vanwege hun repetitieve karakter, kan de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
weigeren de gevraagde actie te verrichten.

Or. en

Amendement 1143
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis.

Or. en



AM\928600NL.doc 149/178 PE506.146v01-00

NL

Motivering

Verplaatst naar op zichzelf staande artikelen

Amendement 1144
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1145
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn gratis. 
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig 
zijn, met name vanwege hun repetitieve 
karakter, kan de voor de verwerking 

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op 
verzoek verrichte acties zijn ofwel gratis of 
vastgesteld op een maximumbedrag dat 
voldoende is om de administratieve kosten 
voor de afhandeling te dekken, in het 
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verantwoordelijke een vergoeding voor het 
verstrekken van de informatie of het 
verrichten van de gevraagde actie in 
rekening brengen, dan wel de gevraagde 
actie achterwege laten. In dat geval rust de 
bewijslast met betrekking tot het duidelijk 
buitensporige karakter van het verzoek op 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

bijzonder wat betreft herhaalde of zeer 
grote verzoeken. Wanneer verzoeken 
duidelijk buitensporig zijn, met name met 
de bedoeling om verstoring, overlast of 
financiële lasten te veroorzaken vanwege 
hun repetitieve karakter, kan de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
vergoeding voor het verstrekken van de 
informatie of het verrichten van de 
gevraagde actie in rekening brengen, dan 
wel de gevraagde actie achterwege laten. In 
dat geval rust de bewijslast met betrekking 
tot het duidelijk buitensporige karakter van 
het verzoek op de voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 1146
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het volgende is van toepassing op 
verzoeken overeenkomstig artikel 15: 
(a) de voor de verwerking 
verantwoordelijke mag een vergoeding in 
rekening brengen voor het verstrekken 
van de ter zake doende informatie. Een 
dergelijke vergoeding mag niet 
buitensporig hoog zijn;
(b) er is geen verplichting om de ter zake 
doende informatie te verstrekken van 
toepassing totdat de voor de verwerking 
verantwoordelijke het volgende heeft 
ontvangen;
(i) een vergoeding die wordt gevraagd 
overeenkomstig (a) hierboven; alsmede
(ii) elk gegeven betreffende de identiteit 
van degene die een verzoek indient om 
welke de voor de verwerking 
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verantwoordelijke redelijkerwijs mag 
verzoeken. 
(c) wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke eerder gehoor heeft 
gegeven aan een verzoek van een 
individu, is de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet verplicht later 
gehoor te geven aan een identiek of op dat 
punt vergelijkbaar verzoek door dat 
individu, tenzij er een redelijke tijd 
verstreken is tussen het gehoor geven aan 
het eerdere verzoek en de indiening van 
het huidige verzoek;
(d) de voor de verwerking 
verantwoordelijke moet elk in artikel 38 
genoemd richtsnoer in acht nemen bij het 
beslissen: 
(i) of een later verzoek hetzelfde is als of 
vergelijkbaar is met een eerder verzoek;
(ii) of er een redelijke tijd is verstreken 
tussen het gehoor geven aan het eerdere 
verzoek en de indiening van het huidige 
verzoek.

Or. en

Motivering

Het in rekening brengen van een redelijke vergoeding is in overeenstemming met de 
grondrechten. Het weerhouden van speculatieve, repetitieve en vexatoire verzoeken is 
legitiem om een onevenredige last voor de voor de verwerking verantwoordelijken te 
vermijden.

Amendement 1147
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan wil er sprake zijn van duidelijk 
buitensporige verzoeken en voor de in lid 
4 bedoelde vergoedingen.

Or. en

Amendement 1148
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1149
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. de

Motivering

Wanneer de Commissie zou bepalen wanneer een recht van een betrokkene duidelijk op 
buitensporige wijze uitgeoefend wordt, zou zij verregaand ingrijpen in de rechten van de 
betrokkenen. Daarnaast gaat het om een zeer nauw afgebakende kwestie, die moet worden 
overgelaten aan de toezichtspraktijk en de rechtspraak.

Amendement 1150
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1151
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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4 bedoelde vergoedingen.

Or. en

Amendement 1152
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1153
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit is niet nodig.

Amendement 1154
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De Commissie is bevoegd, nadat zij het 
advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft ingewonnen,
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
voorwaarden waaraan moet worden 
voldaan voor de in lid 4 bedoelde 
vergoedingen.

Or. en

Amendement 1155
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. de

Motivering

Deze machtiging zou vooruitlopen op het lopende debat over het voorstel voor een
verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties in de interne markt. Het vaststellen van standaardformulieren en -procedures voor 
mededelingen in elektronische vorm betekent een te ver gaande ingreep in de technische 
normalisatie, ook op het gebied van het openbaar bestuur.

Amendement 1156
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1157
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
standaardformulieren en 
standaardprocedures vaststellen voor de 

Schrappen
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in lid 2 bedoelde mededeling, ook met 
betrekking het elektronische model 
daarvan. Daarbij neemt de Commissie de 
nodige maatregelen voor micro- en kleine 
en middelgrote ondernemingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 1158
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 1159
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
standaardformulieren en 
standaardprocedures vaststellen voor de 

Schrappen
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in lid 2 bedoelde mededeling, ook met 
betrekking het elektronische model 
daarvan. Daarbij neemt de Commissie de 
nodige maatregelen voor micro- en kleine 
en middelgrote ondernemingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Dit is niet nodig.

Amendement 1160
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op 
de vaststelling van standaardformulieren 
en standaardprocedures voor de in lid 2 
bedoelde mededeling, ook met betrekking 
tot het elektronische model daarvan. 
Daarbij neemt de Commissie de nodige 
maatregelen voor micro- en kleine en 
middelgrote ondernemingen.

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement dat alle uitvoeringshandelingen vervangt door gedelegeerde 
handelingen teneinde te waarborgen dat het Europees Parlement volledig wordt betrokken in 
het besluitvormingsproces.
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Amendement 1161
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie kan standaardprocedures 
vaststellen voor de in lid 2 bedoelde 
mededeling. Daarbij neemt de Commissie 
de nodige maatregelen voor micro- en 
kleine en middelgrote ondernemingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 1162
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 1163
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De Commissie kan standaardformulieren 
vaststellen voor de in lid 2 bedoelde 
mededeling, ook met betrekking tot het 
elektronische model daarvan. Daarbij 
neemt de Commissie de nodige 
maatregelen voor micro- en kleine en 
middelgrote ondernemingen. Die 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
nadat de Commissie het advies van het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft goedgekeurd,
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure. Wanneer de 
Commissie haar prerogatieven uitoefent 
overeenkomstig artikel 10 van 
Verordening 2012/1025 garandeert zij 
passende vertegenwoordiging van micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen, 
consumentenorganisaties en instemming 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming met het gebruik van 
deze industrienormen voor deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Met wederzijdse controle zou de Commissie als alternatief voor een handeling om een 
industrienorm kunnen verzoeken. In dit geval moet het Europees Comité voor 
gegevensbescherming worden geraadpleegd en moet een passende vertegenwoordiging van 
het mkb worden gewaarborgd.

Amendement 1164
Monika Hohlmeier, Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Rechten met betrekking tot ontvangers Kennisgevingsplicht bij rectificaties en 
uitwissingen

Or. de

Motivering

Artikel 13 bevat geen rechten met betrekking tot ontvangers.

Amendement 1165
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voor de verwerking verantwoordelijke 
stelt iedere ontvanger aan wie gegevens 
zijn verstrekt op de hoogte van elke 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17 
uitgevoerde rectificatie of elk wissen van 
gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning vergt.

Schrappen

Or. de

Motivering

Artikel 13 wordt in twee nieuwe leden opgedeeld.

Amendement 1166
Jacek Protasiewicz, Rafał Trzaskowski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

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

De voor de verwerking verantwoordelijke 
stelt iedere ontvanger aan wie gegevens 
zijn verstrekt op de hoogte van elke 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17 
uitgevoerde rectificatie of elk wissen van 
gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning vergt.

De voor de verwerking verantwoordelijke 
stelt iedere ontvanger met wie hij 
contractuele betrekkingen blijft houden 
en aan wie gegevens zijn verstrekt op de 
hoogte van elke overeenkomstig de 
artikelen 16 en 17 uitgevoerde rectificatie 
of elk wissen van gegevens, tenzij dit 
onmogelijk blijkt of onevenredig veel 
inspanning vergt.

Or. en

Amendement 1167
Hélène Flautre

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voor de verwerking verantwoordelijke 
stelt iedere ontvanger aan wie gegevens 
zijn verstrekt op de hoogte van elke 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17 
uitgevoerde rectificatie of elk wissen van 
gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of 
onevenredig veel inspanning vergt.

De voor de verwerking verantwoordelijke 
stelt iedere ontvanger aan wie gegevens 
zijn overgedragen op de hoogte van elke 
overeenkomstig de artikelen 16 en 17 
uitgevoerde rectificatie of elk wissen van 
gegevens. De voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt de betrokkene op 
de hoogte van het bestaan van die derden.

Or. fr

Amendement 1168
Stanimir Ilchev

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De direct voor de verwerking 
verantwoordelijke stelt alle ontvangers 
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aan wie de van hem afkomstige gegevens 
zijn doorgegeven, op de hoogte van iedere 
overeenkomstig artikel 16 of 17 
uitgevoerde correctie of uitwissing en van 
ieder overeenkomstig artikel 19 gemaakt 
ieder bezwaar. Voor zover ontvangers de 
direct voor de verwerking 
verantwoordelijke onbekend zijn, zonder 
dat deze onwetendheid opzettelijk is of op 
nalatigheid berust, is hij van deze plicht 
vrijgesteld.

Or. de

Motivering

De hier omschreven regeling zorgt ervoor dat de betrokkene verregaande ontlast wordt, met 
name wanneer het gaat om het wissen van gegevens. Deze plicht stemt overeen met de voor de 
direct voor de verwerking verantwoordelijke geldende plicht van uitgebreide documentatie 
van ontvangers als bedoeld in lid 1 van artikel 14.

Amendement 1169
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De indirect voor de verwerking 
verantwoordelijke alle ontvangers aan wie 
hij gegevens heeft doorgegeven, op de 
hoogte van iedere overeenkomstig artikel 
16 of 17 uitgevoerde correctie of 
uitwissing en van ieder overeenkomstig 
artikel 19 gemaakt ieder bezwaar, tenzij 
de ontvangers reeds op grond van lid 1 op 
de hoogte zijn gesteld.

Or. de

Motivering

Deze plicht stemt overeen met de in artikel 14, lid 2 opgelegde beperkte 
ontvangerdocumentatieplicht. De betrokkene kan kiezen tussen een verzoek om volledige 
uitwissing door de direct "voor de verwerking verantwoordelijke" en een verzoek om 
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gedeeltelijke uitwissing door de indirect "voor de verwerking verantwoordelijke".

Amendement 1170
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – alinea 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bewijslast voor de naleving van 
voornoemde plichten berust bij de voor de 
verwerking verantwoordelijken.

Or. de

Amendement 1171
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Beleid inzake gestandaardiseerde 

informatie
1. Wanneer sprake is van ten minste één 
van de in de punten (1) tot en met (10) 
van artikel 5 ter bedoelde risicofactoren 
en wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene de volgende gegevens alvorens 
informatie te verstrekken overeenkomstig 
artikel 14:
(a) of de verzameling van 
persoonsgegevens beperkt wordt tot dat 
wat voor elk specifiek doeleinde van de 
verwerking strikt noodzakelijk is;
(b) of de bewaring van persoonsgegevens 
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beperkt wordt tot dat wat voor elk 
specifiek doeleinde van de verwerking 
strikt noodzakelijk is;
(c) of persoonsgegevens verwerkt worden 
voor doeleinden anders dan de doeleinden 
waarvoor ze verzameld zijn;
(d) of persoonsgegevens verspreid worden 
naar niet-openbare derde partijen voor 
doeleinden anders dan de doeleinden 
waarvoor ze verzameld zijn;
(e) of persoonsgegevens verkocht worden;
(f) of persoonsgegevens gecodeerd 
bewaard worden.
2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden 
overeenkomstig Bijlage X weergegeven in 
uitgelijnde tabelvorm met gebruikmaking 
van tekst en symbolen, met de volgende 
drie kolommen:
(a) in de eerste kolom staan vormen 
afgebeeld die deze gegevens symboliseren;
(b) de tweede kolom bevat belangrijke 
informatie waarin deze gegevens worden 
beschreven;
(c) in de derde kolom staan grafische 
vormen afgebeeld die aangeven of aan 
een specifiek gegeven is voldaan.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt op goed zichtbare en 
duidelijk leesbare wijze weergegeven in 
een taal die eenvoudig te begrijpen is voor 
de consumenten van de lidstaten waaraan 
de informatie wordt verstrekt. Wanneer de 
gegevens elektronisch worden 
weergegeven, zijn ze machinaal leesbaar.
4. Aanvullende gegevens worden niet 
verstrekt. Uitvoerige toelichtingen of 
aanvullende opmerkingen betreffende de 
in lid 1 bedoelde gegevens kunnen 
overeenkomstig artikel 14 samen met de 
overige informatievereisten worden 
verstrekt. 
5. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 bedoelde gegevens en de weergave 
van deze gegevens zoals bedoeld in lid 2 
en in Bijlage X nader aan te duiden.

Or. en

Motivering

Betrokkenen moeten op de hoogte worden gesteld van de gegevensverwerkingsactiviteiten die 
worden uitgevoerd door de entiteit waarmee zij interactie hebben, zonder te worden bedolven 
onder de enorme hoeveelheid informatie die hen wordt verstrekt. Om ervoor te zorgen dat het 
beleid inzake gegevensbescherming sneller wordt begrepen en beter wordt vergeleken bij het 
verstrekken van informatie aan betrokkenen, verstrekken de voor de verwerking 
verantwoordelijken een beknopt, op iconen gebaseerd informatiebeleid voordat zij hun 
informatiebeleid uitvoerig uiteen zetten.

Amendement 1172
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 bis
Beleid inzake gestandaardiseerde 

informatie
1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene de volgende gegevens alvorens 
informatie te verstrekken overeenkomstig 
artikel 14:
(a) of de verzameling van 
persoonsgegevens beperkt wordt tot dat 
wat voor elk specifiek doeleinde van de 
verwerking strikt noodzakelijk is;
(b) of de bewaring van persoonsgegevens 
beperkt wordt tot dat wat voor elk 
specifiek doeleinde van de verwerking 
strikt noodzakelijk is;
(c) of persoonsgegevens verwerkt worden 
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voor doeleinden anders dan de doeleinden 
waarvoor ze verzameld zijn;
(d) of persoonsgegevens verspreid worden 
naar niet-openbare derde partijen voor 
doeleinden anders dan de doeleinden 
waarvoor ze verzameld zijn;
(e) of persoonsgegevens verkocht worden;
(f) of persoonsgegevens gecodeerd 
bewaard worden.
2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden 
overeenkomstig Bijlage X weergegeven in 
uitgelijnde tabelvorm met gebruikmaking 
van tekst en symbolen, met de volgende 
drie kolommen:
(a) in de eerste kolom staan vormen 
afgebeeld die deze gegevens symboliseren;
(b) de tweede kolom bevat belangrijke 
informatie waarin deze inlichtingen 
worden beschreven;
(c) in de derde kolom staan grafische 
vormen afgebeeld die aangeven of aan 
een specifiek gegeven is voldaan.
3. De in de leden 1 en 2 bedoelde 
informatie wordt op goed zichtbare en 
duidelijk leesbare wijze weergegeven in 
een taal die eenvoudig te begrijpen is voor 
de consumenten van de lidstaten waaraan 
de informatie wordt verstrekt. Wanneer de 
gegevens elektronisch worden 
weergegeven, zijn ze machinaal leesbaar.
4. Aanvullende gegevens worden niet 
verstrekt. Uitvoerige toelichtingen of 
aanvullende opmerkingen betreffende de 
in lid 1 bedoelde gegevens kunnen 
overeenkomstig artikel 14 samen met de 
overige informatievereisten worden 
verstrekt.
5. De Commissie krijgt de bevoegdheid om 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde de in 
lid 1 bedoelde gegevens en de weergave 
van deze gegevens zoals bedoeld in lid 2 
en in Bijlage X nader aan te duiden.
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Or. en

Motivering

Betrokkenen moeten op de hoogte worden gesteld van de gegevensverwerkingsactiviteiten die 
worden uitgevoerd door de entiteit waarmee zij interactie hebben, zonder te worden bedolven 
onder de enorme hoeveelheid informatie die hen wordt verstrekt. Om ervoor te zorgen dat het 
beleid inzake gegevensbescherming sneller wordt begrepen en beter wordt vergeleken bij het 
verstrekken van informatie aan betrokkenen, verstrekken de voor de verwerking 
verantwoordelijken een beknopt, op iconen gebaseerd informatiebeleid voordat zij hun
informatiebeleid uitvoerig uiteen zetten.

Amendement 1173
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene ten minste de volgende
informatie:

Schrappen

(a) de identiteit en de contactgegevens van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
en, in voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en van de 
functionaris voor gegevensbescherming;
(b) de doeleinden van de verwerking 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
bestemd, met inbegrip van de clausules en 
algemene voorwaarden van de 
overeenkomst wanneer de verwerking is 
gebaseerd op artikel 6, lid 1,b), en de 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke wanneer de 
verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 
1,f);
(c) de periode gedurende welke de 
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persoonsgegevens worden opgeslagen;
(d) het bestaan van het recht om van de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
toegang tot en rectificatie of wissen van de 
persoonsgegevens betreffende de 
betrokkene te verlangen of om tegen de 
verwerking van dergelijke 
persoonsgegevens bezwaar te maken;
(e) het recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit alsmede de 
contactgegevens van de toezichthoudende 
autoriteit;
(f) de ontvangers of categorieën 
ontvangers van de persoonsgegevens;
(g) in voorkomend geval het voornemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie en het door 
dat derde land of die internationale 
organisatie geboden 
beschermingsniveauverwijzing naar een 
besluit van de Commissie waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard;
(h) alle verdere informatie die, met 
inachtneming van de bijzondere 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld, nodig is om tegenover 
de betrokkene een eerlijke verwerking te 
waarborgen.

Or. en

Amendement 1174
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 

1. Wanneer geen sprake is van elk van de 
in de punten (1) tot en met (10) van artikel 
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verzameld, verstrekt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene ten 
minste de volgende informatie:

5 ter bedoelde risicofactoren en wanneer 
persoonsgegevens met betrekking tot de 
betrokkene worden verzameld, verstrekt de 
voor de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene op verzoek de volgende 
informatie.

Wanneer sprake is van ten minste twee 
van de in de punten (1) tot en met (10) 
van artikel 5 ter bedoelde risicofactoren 
en wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene ten minste de volgende 
informatie.

Or. en

Motivering

Het artikel wordt gewijzigd met eerbiediging van de beginselen van context en risico's 
overeenkomstig de artikelen 5 bis (nieuw) en 5 ter (nieuw).

Amendement 1175
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de 
verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene ten minste de volgende 
informatie:

1. De direct voor de verwerking 
verantwoordelijke en in voorkomend geval 
de vertegenwoordiger van de voor 
verwerking verantwoordelijke 
documenteren ten minste het volgende:

Or. de

Motivering

De artikelen 14 en 28 worden samengevoegd, waarbij aan de verschillende 
verantwoordelijken verschillende plichten worden opgelegd. Informatie- en 
documentatieplichten moeten zoveel mogelijk identiek zijn, zodat de voor de verwerking 
verantwoordelijke bij de naleving van zijn plichten ontlast wordt.
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Amendement 1176
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, 
Lara Comi, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert Pirker, Salvatore Iacolino, 
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene ten 
minste de volgende informatie:

1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene ten 
minste de volgende informatie. De 
volgende leden zijn niet van toepassing op 
kleine ondernemingen gedurende hun 
eigen activiteit en voor de gegevens die 
uitsluitend en exclusief voor hun eigen 
interne gebruik zijn.

Or. en

Amendement 1177
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene ten 
minste de volgende informatie:

1. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot de betrokkene worden 
verzameld, verstrekt de voor de verwerking 
verantwoordelijke de betrokkene ten 
minste de volgende informatie of houdt hij 
deze ter gerede beschikking van de 
betrokkene:

Or. en

Motivering

De noodzaak om informatie te verstrekken verhindert de aanneming van een praktische 
benadering van transparantie.
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Amendement 1178
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer persoonsgegevens met 
betrekking tot een betrokkene verkregen 
wordt van de betrokkene, verstrekt de voor 
de verwerking verantwoordelijke de 
betrokkene tegelijkertijd met de 
verkrijging van de persoonsgegevens de 
volgende informatie:
(a) de identiteit en de contactgegevens van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
en, in voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en van de 
functionaris voor gegevensbescherming; 
(b) de doeleinden van de verwerking 
waarvoor de persoonsgegevens zijn 
bestemd, met inbegrip van de clausules en 
algemene voorwaarden van de 
overeenkomst.
Aanvullende informatie wordt verstrekt op 
verzoek van de betrokkene, waaronder de 
volgende informatie: 
(a) de periode gedurende welke de 
persoonsgegevens worden opgeslagen; 
(b) het bestaan van het recht om van de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
toegang tot en rectificatie of wissen van de 
persoonsgegevens betreffende de 
betrokkene te verlangen of om tegen de 
verwerking van dergelijke 
persoonsgegevens bezwaar te maken; 
(c) het recht om een klacht in te dienen bij 
de toezichthoudende autoriteit alsmede de 
contactgegevens van de toezichthoudende 
autoriteit; 
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(d) de ontvangers of categorieën 
ontvangers van de persoonsgegevens; 
(e) in voorkomend geval het voornemen 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke tot doorgifte van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie en het door 
dat derde land of die internationale 
organisatie geboden 
beschermingsniveauverwijzing naar een 
besluit van de Commissie waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard; 
(f) alle verdere informatie die, met 
inachtneming van de bijzondere 
omstandigheden waaronder de gegevens 
worden verzameld, nodig is om tegenover 
de betrokkene een eerlijke verwerking te 
waarborgen. 

Or. en

Motivering

Dit proces dient in twee stappen te verlopen.

Amendement 1179
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de identiteit en de contactgegevens van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
en, in voorkomend geval, van de 
vertegenwoordiger van de voor de 
verwerking verantwoordelijke en van de 
functionaris voor gegevensbescherming of, 
indien van belang, de identiteit en de 
contactgegevens van de groep van 
ondernemingen en hun functionaris voor 
gegevensbescherming;
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Or. en

Amendement 1180
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Kinga Gál, Renate Sommer, Lara 
Comi, Monika Hohlmeier, Wim van de Camp, Salvatore Iacolino

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1181
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 1182
Michèle Striffler

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

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

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

Or. fr

Motivering

De bekendmaking van de identiteit van de functionaris voor gegevensbescherming moet 
plaatsmaken voor een algemeen bericht betreffende de contactgegevens van deze functionaris 
om zijn onafhankelijkheid te waarborgen en ter ondervanging van de formaliteiten die 
gepaard gaan met het actualiseren van kennisgevingen bij het aantreden van een nieuwe 
functionaris voor gegevensbescherming.

Amendement 1183
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Aangezien gegevensbeveiliging een essentieel onderdeel is van gegevensbescherming wordt 
deze informatie geacht belangrijk te zijn voor de betrokkene.
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Amendement 1184
Cornelia Ernst

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 1185
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(b) de doeleinden van de verwerking 
waarvoor de gegevens zijn bestemd;

Or. en
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Amendement 1186
Josef Weidenholzer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In de praktijk krijgen betrokkenen vaak te maken met generieke antwoorden en krijgen ze 
geen behoorlijke informatie. Het amendement licht het begrip "behoorlijk antwoord" nader 
toe.

Amendement 1187
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) het specifieke doeleinde van de 
verwerking waarvoor de persoonsgegevens 
zijn bestemd, ook met betrekking tot de 
bepalingen van artikel 6, en met name de 
clausules en algemene voorwaarden van de 
overeenkomst wanneer de verwerking is 
gebaseerd op artikel 6, lid 1, b), en de 
gerechtvaardigde belangen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke wanneer de 
verwerking is gebaseerd op artikel 6, de 
leden 1 bis en 1 ter;
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Or. en

Amendement 1188
Sarah Ludford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) het doeleinde of de doeleinden 
waarvoor de persoonsgegevens zullen 
worden verwerkt; alsmede

Or. en

Motivering

De betrokkene moet niet worden overladen met informatie.


