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Amendement 2351
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie 
bevorderen, met name op Europees 
niveau, de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
geboden niveau van gegevensbescherming 
kunnen beoordelen. De 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming dragen bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

1. Iedere voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker mag 
iedere toezichthoudende instantie in de 
Unie voor een door die instantie bepaalde 
vergoeding verzoeken om te certificeren 
dat de verwerking van persoonsgegevens 
is uitgevoerd conform deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
alsmede de context van en risico's 
gerelateerd aan de gegevensverwerking.

Or. en

Motivering

Het Europees Gegevensbeschermingszegel moet aan betrokkenen vertrouwen bieden en aan 
voor de verwerking verantwoordelijken rechtszekerheid, terwijl tegelijkertijd Europese 
normen voor gegevensbescherming moeten worden geëxporteerd door niet-Europese 
ondernemingen eenvoudiger op de Europese markten toe te laten, doordat zij gecertificeerd 
zijn.

Amendement 2352
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie 
bevorderen, met name op Europees niveau, 
de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De certificeringsmechanismen 
voor gegevensbescherming dragen bij tot 
de juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

1. De lidstaten en de Commissie 
bevorderen, met name op Europees niveau, 
de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De certificeringsmechanismen 
voor gegevensbescherming dragen bij tot 
de juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

De verantwoordelijkheid voor een 
overeenkomstige certificeringshandeling 
dient te worden overgedragen aan 
onafhankelijke en gekwalificeerde 
accountants. Een dergelijke accountant 
moet:
(a) geaccrediteerd zijn door een nationale 
toezichthoudende autoriteit; 
(b) belast zijn met de verlening van een 
overeenkomstig certificaat voor 
gegevensbescherming;
(c) aansprakelijkheid dragen voor de 
gevolgen die voortvloeiend uit het 
onterecht verlenen van het certificaat voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 2353
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie 
bevorderen, met name op Europees niveau, 
de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming dragen bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

1. Ter verbetering van de 
gegevensbescherming en de veiligheid van 
de verwerking werken de lidstaten, de 
Commissie en de toezichthoudende 
autoriteiten samen met voor de 
verwerking verantwoordelijken, 
verwerkers en andere belanghebbenden, 
met name op Europees niveau, aan de 
vaststelling van procedures voor de 
uitwerking, toepassing en verdere 
ontwikkeling van 
gegevensbeschermingsconcepten en de 
beoordeling en bekrachtiging daarvan 
middels de toekenning van 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens voor procedures en 
producten, zodat betrokkenen snel het door 
de fabrikanten, voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. Deze procedures moeten 
vrijwillig en transparant zijn en door 
deskundige instanties, vrij van 
belangenconflicten en periodiek worden 
doorgevoerd en moeten de juiste 
toepassing van deze verordening en andere 
voorschriften betreffende de 
gegevensbescherming, met inachtneming 
van de specifieke kenmerken van de 
verschillende sectoren en verwerkingen,
bevorderen.

Or. de

Amendement 2354
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie 1. De lidstaten en de Commissie werken 
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bevorderen, met name op Europees niveau, 
de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De certificeringsmechanismen 
voor gegevensbescherming dragen bij tot 
de juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

met voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en andere 
belanghebbenden samen om, met name op 
Europees niveau, de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens te bevorderen, zodat 
betrokkenen snel het door de voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers geboden niveau van 
gegevensbescherming kunnen beoordelen. 
De certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming dragen bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

Or. en

Amendement 2355
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie 
bevorderen, met name op Europees niveau, 
de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming dragen bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 

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

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

Or. es

Amendement 2356
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie 
bevorderen, met name op Europees 
niveau, de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
geboden niveau van gegevensbescherming 
kunnen beoordelen. De 

1. Iedere voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker mag 
iedere toezichthoudende instantie in de 
Unie voor een bepaalde vergoeding 
verzoeken om te certificeren dat de 
verwerking van persoonsgegevens is 
uitgevoerd in overeenstemming met deze 
verordening, met inachtneming van de 
specifieke kenmerken van de verschillende 
sectoren alsmede de context van en 
risico's gerelateerd aan de 
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certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming dragen bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

gegevensverwerking.

Or. en

Amendement 2357
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie
bevorderen, met name op Europees 
niveau, de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming dragen bij tot de 
juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren
en verwerkingen.

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker worden 
ingeschreven in een certificatiesysteem 
van een geaccrediteerde controle-instantie 
in gevallen waarbij:

(a) een onderneming per jaar de 
persoonsgegevens verwerkt van minder 
dan 500 betrokkenen, of in artikel 9, lid 1, 
bedoelde bijzondere categorieën 
persoonsgegevens verwerkt;
(b) een voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker 
hoofdzakelijk belast is met verwerkingen 
die vanwege hun aard, hun omvang en/of 
hun doel regelmatige en stelselmatige 
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observatie van betrokkenen vereisen.
Andere voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers, 
alsmede producten en diensten, kunnen 
eveneens aan certificering worden 
onderworpen.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van 
de voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

2. De voor de verwerking 
verantwoordelijke en verwerker moeten 
worden gecertificeerd voordat met de 
verwerking van gegevens wordt begonnen, 
of wanneer zij eerst onder artikel 1 vallen, 
en moeten vervolgens ten minste een keer 
per jaar opnieuw worden gecertificeerd.
 Zij moeten betrokkenen van de 
certificering op de hoogte brengen.

3. De Commissie kan technische normen 
vaststellen voor 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens en mechanismen ter 
bevordering en erkenning van 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

3. Certificaten moeten worden verkregen 
bij een geaccrediteerde controle-instantie 
in de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke, de 
verwerker, de aanmaker of de leverancier, 
of in de lidstaat waarin de 
vertegenwoordiger is gevestigd.

3 bis. De controle-instantie kan op grond 
van haar onderzoeksbevoegdheid van de 
ingeschreven voor de verwerking 
verantwoordelijke of de ingeschreven 
verwerker verlangen dat zij:
(a) toegang krijgt tot alle 
persoonsgegevens en alle informatie die 
zij nodig heeft voor de uitvoering van 
haar taken;
(b) volledige toegang krijgt tot alle 
bedrijfsruimten, alsmede alle 
gegevensverwerkingsapparatuur en 
-middelen. 
3 ter. Certificaten moeten naar 
redelijkheid waarborgen dat de voor de 
verwerking verantwoordelijke, de 
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verwerker, het product of de dienst in 
overeenstemming is met alle aspecten van 
onderhavige verordening. Producten, 
diensten of verwerkers die door de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker worden gebruikt, mogen in de 
certificeringsprocedure niet in 
aanmerking worden genomen indien deze 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker zelf een geldig certificaat
heeft.
3 quater. Certificaten kunnen door een 
bevoegde autoriteit of controle-instantie 
ongeldig worden bevonden als wordt 
vastgesteld dat de voor de verwerking 
verantwoordelijke, de verwerker, het 
product of de dienst niet voldoet aan 
onderhavige verordening.
3 quinquies. De controle-instantie moet de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit op 
elektronische wijze op de hoogte brengen 
van alle verkregen en ingetrokken 
certificaten. Zij moet de toezichthoudende 
autoriteit ook op de hoogte brengen van 
potentiële inbreuken op deze verordening 
die zij tijdens de certificeringsprocedure 
heeft vastgesteld.
3 sexies. De Commissie is bevoegd na 
raadpleging van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming en 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de 
precieze frequentie, de controleprocedures 
en de inhoud van de controles worden 
bepaald, rekening houdend met de 
verschillende risico's van verwerkingen, 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers, producten en diensten en de
gegevens van certificaten.

Or. en

Amendement 2358
Sarah Ludford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie 
bevorderen, met name op Europees niveau, 
de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De certificeringsmechanismen 
voor gegevensbescherming dragen bij tot 
de juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

1. De lidstaten, beroepsinstanties en de 
Commissie bevorderen, met name op 
Europees niveau, de vaststelling van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming en 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens, zodat betrokkenen snel het 
door de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers geboden 
niveau van gegevensbescherming kunnen 
beoordelen. De certificeringsmechanismen 
voor gegevensbescherming dragen bij tot 
de juiste toepassing van deze verordening, 
met inachtneming van de specifieke 
kenmerken van de verschillende sectoren 
en verwerkingen.

Or. en

Motivering

Het ontwikkelen van zegels, merktekens en andere certificeringsmechanismen dient door het 
bedrijfsleven te worden aangestuurd en zo nodig te worden onderworpen aan toezicht door 
een toezichthoudende autoriteit.

Amendement 2359
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het gebruik van 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming is vrijwillig, 
betaalbaar en toegankelijk via een 
transparant en niet onnodig zwaar proces. 
Deze mechanismen zijn eveneens 
technologieneutraal en wereldwijd 
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toepasbaar en dragen bij tot de correcte 
toepassing van deze verordening, 
rekening houdend met de specifieke 
kenmerken van de diverse sectoren en de 
verschillende verwerkingen.

Or. en

Amendement 2360
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Gedurende deze 
certificeringsprocedure mag de 
toezichthoudende autoriteit
gespecialiseerde derde partijen verzoeken 
om in haar naam de voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker te 
controleren. De definitieve certificering 
wordt door de toezichthoudende autoriteit 
verstrekt.

Or. en

Amendement 2361
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De toezichthoudende autoriteiten 
werken met elkaar samen overeenkomstig 
artikelen 46 en 57. Hiertoe verlenen de 
toezichthoudende autoriteiten de voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers die voldoen aan onderhavige 
verordening het gestandaardiseerde 
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gegevensbeschermingszegel: het 
"Europees Gegevensbeschermingszegel".

Or. en

Amendement 2362
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De toezichthoudende autoriteiten 
dienen met elkaar samen te werken 
overeenkomstig de artikelen 46 en 57 
teneinde een geharmoniseerd niveau te 
waarborgen van de 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming binnen de Unie. 
Hiertoe verlenen de toezichthoudende 
autoriteiten de voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers die 
voldoen aan onderhavige verordening het 
gestandaardiseerde 
gegevensbeschermingszegel: het 
"Europees Gegevensbeschermingszegel".

Or. en

Amendement 2363
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Het "Europees 
Gegevensbeschermingszegel" blijft geldig 
zolang het gegevensbeschermingsniveau 
van de gecertificeerde voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker volledig 
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voldoet aan onderhavige verordening.

Or. en

Amendement 2364
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Onverminderd lid 1 quater 
blijft het "Europees 
gegevensbeschermingszegel" maximaal 
vijf jaar geldig.

Or. en

Amendement 2365
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van 
de voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

Schrappen

Or. de
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Amendement 2366
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van 
de voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

Schrappen

Or. en

Motivering

De nadruk dient te liggen op oplossingen die op basis van praktijkervaring zijn ontwikkeld 
door het bedrijfsleven en door toezichthoudende autoriteiten.

Amendement 2367
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 

2. De Commissie is bevoegd na 
raadpleging van de betrokkenen (het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten, het 
bedrijfsleven en niet-gouvernementele 
organisaties) overeenkomstig artikel 86 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met het oog op de nadere invulling van de 
criteria en de vereisten voor de in lid 1 
bedoelde certificeringsmechanismen voor 
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landen. gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

De Commissie is tevens bevoegd na 
raadpleging van de betrokkenen (het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten, het 
bedrijfsleven en niet-gouvernementele 
organisaties) overeenkomstig artikel 86 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
met het oog op de nadere invulling van de 
accreditatiecriteria voor accountants.

Or. en

Amendement 2368
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen, voor zover dergelijke maatregelen 
technologieneutraal zijn.

Or. en

Amendement 2369
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning, intrekking 
en verval, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

Or. es

Amendement 2370
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de in lid 1 bedoelde 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen. Deze gedelegeerde handelingen 
kennen de betrokkenen afdwingbare 
rechten toe.

Or. en
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Amendement 2371
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de in lid 1 bedoelde
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

2. De toezichthoudende autoriteiten en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming zorgen voor het 
vaststellen en specificeren van criteria en 
vereisten voor de 
certificeringsmechanismen voor 
gegevensbescherming, met inbegrip van de 
voorwaarden voor toekenning en 
intrekking, en van de vereisten voor 
erkenning binnen de Unie en in derde 
landen.

Or. en

Amendement 2372
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Groep artikel 29, die krachtens 
Richtlijn 95/45/EG is ingericht, verstrekt 
vóór de inwerkingtreding van deze 
verordening gedetailleerde aanbevelingen 
met betrekking tot de uitvoering van dit 
artikel op basis van huidige Europese en 
nationale ervaringen, alsmede een 
werkdocument over de manier waarop 
deze aanbevelingen ten uitvoer moeten 
worden gelegd, met inbegrip van de 
categorieën verwerkingen van 
persoonsgegevens waarop in de eerste 
plaats een certificeringsmechanisme zou 
moeten worden toegepast.
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De Europese Commissie kan voorstellen 
om wetgeving ter zake vast te stellen 
overeenkomstig de gewone 
wetgevingsprocedure.

Or. fr

Motivering

Er moet dringend tot een dergelijke certificering worden overgegaan, onder andere in 
digitale toepassingen, gezien het grote aantal gegevensverwerkingen waarmee elk individu in 
zijn dagelijks leven in aanraking komt en aangezien verschillende nationale DPA's al hebben 
aangespoord om certificeringsmechanismen toe te passen op nationaal niveau (o.a. in 
Frankrijk, Duitsland en Spanje) en op Europees niveau op basis van financiering door de EU. 
Een dergelijke aanpak zou zeer nuttig zijn in het kader van internationale diensten.

Amendement 2373
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan technische normen 
vaststellen voor 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens en mechanismen ter 
bevordering en erkenning van 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens. Die uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. de

Amendement 2374
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3



PE506.169v02-00 20/160 AM\929519NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan technische normen 
vaststellen voor 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens en mechanismen ter 
bevordering en erkenning van 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 2375
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan technische normen 
vaststellen voor 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens en mechanismen ter 
bevordering en erkenning van 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

De nadruk dient te liggen op oplossingen die op basis van praktijkervaring zijn ontwikkeld 
door het bedrijfsleven en door toezichthoudende autoriteiten.
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Amendement 2376
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan technische normen 
vaststellen voor certificeringsmechanismen 
en gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens en mechanismen ter 
bevordering en erkenning van 
certificeringsmechanismen en
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
het vaststellen van normen voor 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens en mechanismen ter 
bevordering en erkenning van 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens.

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement waarbij alle uitvoeringshandelingen door gedelegeerde 
handelingen worden vervangen om te waarborgen dat het Europees Parlement volledig 
betrokken is bij het besluitvormingsproces.

Amendement 2377
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan technische normen 
vaststellen voor certificeringsmechanismen 
en gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens en mechanismen ter 
bevordering en erkenning van 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en 

3. De toezichthoudende autoriteiten en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kunnen technische 
normen vaststellen voor 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens en mechanismen ter 
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-merktekens. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

bevordering en erkenning van 
certificeringsmechanismen en 
gegevensbeschermingszegels en 
-merktekens. 

Or. en

Amendement 2378
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten en de Commissie 
bevorderen de harmonisatie van 
certificeringen inzake de hosting van 
gezondheidsgegevens en de instelling van 
een Europees certificeringsmechanisme. 
Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 
66, binnen een redelijke termijn 
richtsnoeren en aanbevelingen vast voor 
de harmonisatie in de Unie van 
certificeringen voor hostingactiviteiten 
van gezondheidsgegevens en streeft 
daarbij een hoog niveau van bescherming 
van deze gezondheidsgegevens, alsmede 
een interoperabiliteit van de 
certificeringsmechanismen na.

Or. fr

Amendement 2379
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 bis
Geaccrediteerde controle-instantie

1. Toezichthoudende autoriteiten 
accrediteren een controle-instantie
uitsluitend als is aangetoond dat de 
controle-instantie:
(a) de beschikking heeft over voldoende 
gekwalificeerd en ervaren personeel;
(b) voldoende deskundigheid, uitrusting, 
infrastructuur en financiële armslag 
heeft;
(c) onpartijdig is en geen enkel 
belangenconflict heeft bij de uitvoering 
van haar taken;
(d) haar belangrijkste vestiging in de 
lidstaat heeft.
2. Toezichthoudende autoriteiten trekken 
de accreditatie in als er redenen zijn om 
aan te nemen dat de controle-instantie 
niet voldoet aan de onder lid 1 vermelde 
criteria, met name wanneer zij 
herhaaldelijk de bepalingen van 
onderhavige verordening heeft 
geschonden.
3. Toezichthoudende autoriteiten dienen 
geaccrediteerde controle-instanties 
voortdurend te controleren. Afdeling 2 
van hoofdstuk IV is dienovereenkomstig 
van toepassing op controle-instanties.
4. De Commissie is bevoegd na 
raadpleging van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming en 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de 
precieze details van de 
accreditatieprocedure en minimale 
normen voor controle-instanties worden 
vastgelegd.

Or. en
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Amendement 2380
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 ter
Register

1. Iedere toezichthoudende autoriteit stelt 
een openbaar elektronisch register op 
waarin alle geldige en ongeldige 
certificaten die in de lidstaat zijn verstrekt 
door alle burgers kunnen worden 
geraadpleegd.
2. Controle-instanties moeten de 
mogelijkheid hebben om benodigde 
gegevens op elektronische wijze in te 
dienen.
3. De toezichthoudende autoriteit staat in 
voor het rectificeren en controleren van 
het register.
4. De Commissie is bevoegd na 
raadpleging van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming en 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin de 
precieze details van de 
accreditatieprocedure en de elektronische 
modellen die door de controle-instanties 
zullen worden gebruikt, worden 
vastgelegd.

Or. en

Amendement 2381
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 quater
Standaardarchiveringssystemen

1. De voor de verwerking 
verantwoordelijke wordt geacht in 
overeenstemming te zijn met onderhavige 
verordening of met bepaalde artikelen van 
onderhavige verordening indien alle 
verwerkingen stroken met de definitie van 
een standaardarchiveringssysteem. 
2. Een bepaalde verwerkingsmethode 
wordt als een 
standaardarchiveringssysteem gezien, als:
(a) soortgelijke systemen binnen de Unie 
door een grote groep voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers wordt 
gebruikt;
(b) een dergelijk archiveringssysteem een 
laag risico op aantasting van de rechten 
van de betrokkenen inhoudt, gelet op het 
doel van de verwerking en de soort 
verwerkte persoonsgegevens; en
(c) de definitie waarborgt dat voor de 
verwerking verantwoordelijken die zich 
aan de definitie houden, volledig voldoen 
aan onderhavige verordening of bepaalde 
artikelen van onderhavige verordening.
3. In een verklaring in een gedelegeerde 
handeling wordt tenminste het volgende 
vastgelegd:
(a) de categorieën betrokkenen;
(b) de categorieën verwerkte 
persoonsgegevens;
(c) de reden of redenen voor het 
verwerken van de verschillende 
categorieën;
(d) de grondslag uit hoofde waarvan de 
verwerking rechtmatig is;
(e) de categorieën ontvangers;
(f) de nodige informatie aan de 
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betrokkene;
(g) de nodige aanvullende documentatie;
(h) de nodige veiligheidsmaatregelen; en
(i) de maximale bewaarperiodes;
(j) de artikelen van onderhavige 
verordening waaraan een voor de 
verwerking verantwoordelijke wordt 
geacht te voldoen bij de verwerking van 
gegevens binnen de grenzen van de 
definitie van een 
standaardarchiveringssysteem.
4. De Commissie is bevoegd na 
raadpleging van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming en 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin 
standaardarchiveringssystemen worden 
gedefinieerd in overeenstemming met dit 
artikel. De Commissie kan 
standaardformulieren vaststellen die voor 
de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers kunnen gebruiken om te 
waarborgen dat zij volledig voldoen aan 
onderhavige resolutie.

Or. en

Amendement 2382
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk V – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

DOORGIFTE VAN 
PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE 
LANDEN OF INTERNATIONALE 
ORGANISATIES

DOORGIFTE VAN 
PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE 
LANDEN, GROEPEN VAN 
ONDERNEMINGEN OF 
INTERNATIONALE ORGANISATIES

Or. en
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Amendement 2383
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land of 
naar een internationale organisatie te 
worden verwerkt, mogen slechts worden 
doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van
deze verordening, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 
een andere internationale organisatie.

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land, intern 
door een groep ondernemingen, of naar 
een internationale organisatie te worden 
verwerkt, mogen slechts worden 
doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van 
deze verordening, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land, binnen een groep 
ondernemingen of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 
een andere internationale organisatie.

Or. en

Amendement 2384
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land of 
naar een internationale organisatie te 
worden verwerkt, mogen slechts worden 
doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van 
deze verordening, de voor de verwerking 

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land of 
naar een internationale organisatie te 
worden verwerkt, mogen slechts worden 
doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van 
deze verordening, de voor de verwerking 
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verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 
een andere internationale organisatie.

verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 
een andere internationale organisatie, 
onverminderd besluiten die de Commissie 
op grond van artikel 25, lid 6, of artikel 
26, lid 4, van Richtlijn 95/46/EG heeft 
vastgesteld, of toestemmingen die een 
toezichthoudende autoriteit op grond van 
artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG 
heeft verleend.

Or. en

Motivering

Voorgaande besluiten van de Commissie waarin het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard, bevatten al regels voor het uitvoeren van verdere doorgiften, en deze dienen nog 
steeds van toepassing te zijn.

Amendement 2385
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land of 
naar een internationale organisatie te 
worden verwerkt, mogen slechts worden 
doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van 
deze verordening, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land of 
naar een internationale organisatie te 
worden verwerkt, mogen slechts worden 
doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van 
deze verordening, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 
een andere internationale organisatie. 
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een andere internationale organisatie. Doorgiften naar derde landen met 
wetgeving die expliciet een type 
verwerking toestaat dat op basis van 
onderhavige verordening onrechtmatig is, 
of die anderszins niet verenigbaar is met 
de grondrechten, bijvoorbeeld vanwege 
doeleinden op basis van politiek of 
buitenlands beleid die niet nodig zijn voor 
de wetshandhaving of de nationale 
veiligheid, zijn niet toegestaan.

Or. en

Amendement 2386
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land of 
naar een internationale organisatie te 
worden verwerkt, mogen slechts worden 
doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van 
deze verordening, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 
een andere internationale organisatie.

Persoonsgegevens die aan verwerking 
worden onderworpen of die bestemd zijn 
om na doorgifte naar een derde land of 
naar een internationale organisatie te 
worden verwerkt, mogen slechts worden 
doorgegeven indien, onverminderd de 
naleving van de andere bepalingen van 
deze verordening, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker de in 
dit hoofdstuk neergelegde voorwaarden 
hebben nageleefd; dit geldt ook voor 
verdere doorgiften van persoonsgegevens 
vanuit het derde land of de internationale 
organisatie naar een ander derde land of 
een andere internationale organisatie. De 
doorgifte naar derde landen waar een 
overeenkomstig de onderhavige 
verordening onrechtmatige 
gegevensverwerking expliciet bij wet is 
toegestaan of waar gegevens worden 
verwerkt op een manier die niet strookt 
met de grondrechten, zoals verwerking 
voor binnenlandse of buitenlandse 
politieke doeleinden die niet noodzakelijk 
zijn voor de naleving van wetgeving of 
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voor de nationale veiligheid, is niet 
toegestaan.

Or. es

Motivering

Het doel is de doorgifte naar derde landen wier rechtsstelsel voorziet in een verwerking van 
persoonsgegevens van EU-burgers die niet strookt met deze verordening en/of met de 
grondrechten, te verbieden.

Amendement 2387
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 
de Commissie heeft besloten dat het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt. 
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
verdere toestemming nodig.

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 
de Commissie heeft besloten dat het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt. 
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
specifieke toestemming nodig.

Or. es

Amendement 2388
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 
de Commissie heeft besloten dat het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming na overleg met de 
Commissie heeft besloten dat het 
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betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt. 
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
verdere toestemming nodig.

betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt. 
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
verdere toestemming nodig.

Or. en

Amendement 2389
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 
de Commissie heeft besloten dat het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt. 
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
verdere toestemming nodig.

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer 
internationale overeenkomsten of 
regelingen tussen de EU of een lidstaat en 
een derde land van kracht zijn of de 
Commissie heeft besloten dat het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie een 
passend beschermingsniveau waarborgt 
Voor een dergelijke doorgifte is geen 
verdere toestemming nodig.

Or. en

Amendement 2390
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Alle doorgiften van gegevens van 
een cloud binnen de jurisdictie van de 
Europese Unie naar een cloud die onder 
de jurisdictie van een derde land valt, 



PE506.169v02-00 32/160 AM\929519NL.doc

NL

dienen te worden vergezeld van een 
kennisgeving aan de betrokkene over de 
doorgifte en de juridische gevolgen ervan.

Or. en

Amendement 2391
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
nationale veiligheid en strafrecht, de 
beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen 
die in het betrokken derde land of de 
betrokken internationale organisatie 
worden nageleefd, alsook het bestaan van 
effectieve en afdwingbare rechten, 
waaronder effectieve mogelijkheden voor 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
nationale veiligheid en strafrecht, de 
beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen 
die in het betrokken derde land of de 
betrokken internationale organisatie 
worden nageleefd, precedenten in de 
rechtspraak, alsook het bestaan van 
effectieve en afdwingbare rechten, 
waaronder effectieve mogelijkheden voor 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

Or. en

Amendement 2392
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 

a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
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nationale veiligheid en strafrecht, de 
beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen 
die in het betrokken derde land of de 
betrokken internationale organisatie 
worden nageleefd, alsook het bestaan van 
effectieve en afdwingbare rechten, 
waaronder effectieve mogelijkheden voor 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

nationale veiligheid en strafrecht, de 
jurisprudentie van de gerechtelijke 
instanties, de beroepscodes en de 
veiligheidsmaatregelen die in het 
betrokken derde land of de betrokken 
internationale organisatie worden 
nageleefd, alsook het bestaan van 
effectieve en afdwingbare rechten, 
waaronder effectieve mogelijkheden voor 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

Or. en

Amendement 2393
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
nationale veiligheid en strafrecht, de 
beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen 
die in het betrokken derde land of de 
betrokken internationale organisatie 
worden nageleefd, alsook het bestaan van 
effectieve en afdwingbare rechten, 
waaronder effectieve mogelijkheden voor 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
wetgeving, onder meer inzake openbare 
veiligheid, defensie, nationale veiligheid en 
strafrecht, alsmede de tenuitvoerlegging 
van deze wetgeving, de beroepscodes en de 
veiligheidsmaatregelen die in het 
betrokken derde land of de betrokken 
internationale organisatie worden 
nageleefd, alsook het bestaan van 
effectieve en afdwingbare rechten, 
waaronder effectieve mogelijkheden voor 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

Or. en
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Amendement 2394
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
nationale veiligheid en strafrecht, de 
beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen 
die in het betrokken derde land of de 
betrokken internationale organisatie 
worden nageleefd, alsook het bestaan van 
effectieve en afdwingbare rechten, 
waaronder effectieve mogelijkheden voor 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

a) de penetratie- en consolidatiegraad van 
de rechtsstaat, de relevante geldende 
algemene en sectorale wetgeving, onder 
meer inzake openbare veiligheid, defensie, 
nationale veiligheid en strafrecht, de 
beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen 
die inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in het betrokken derde 
land of de betrokken internationale 
organisatie worden nageleefd, alsook de 
toegang tot de rechtspraak en de mate 
waarin rechten afdwingbaar en effectief 
zijn, waaronder het recht om een 
rechtsvordering in te stellen en het recht
om beroep in te stellen, zowel 
administratief als in rechte, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven;

Or. es

Amendement 2395
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de internationale verbintenissen die het 
betrokken derde land of de betrokken 
internationale organisatie is aangegaan.

c) de internationale verbintenissen die het 
betrokken derde land of de betrokken 
internationale organisatie is aangegaan, 
met name juridisch bindende conventies 
of instrumenten die onder het humanitair 
recht of het internationaal recht vallen.

Or. en
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Motivering

Dit zou het belang van toegang voor derde landen tot instrumenten als Conventie 108 van de 
Raad van Europa vergroten.

Amendement 2396
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bij besluit 
vast te stellen dat een derde land, of een 
gebied of een verwerkingssector in dat 
derde land, of een internationale 
organisatie een passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt.

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement waarbij alle uitvoeringshandelingen door gedelegeerde 
handelingen worden vervangen om te waarborgen dat het Europees Parlement volledig 
betrokken is bij het besluitvormingsproces.

Amendement 2397
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie kan bij besluit vaststellen 
dat een derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of een 
internationale organisatie een passend 

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

beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt. De desbetreffende 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 2398
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bij besluit 
vast te stellen dat een derde land, of een 
gebied in dat derde land, of een 
internationale organisatie een passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt.

Or. en

Amendement 2399
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de uitvoeringshandeling worden het 
geografische en het sectorale 
toepassingsgebied vastgelegd en wordt, in 
voorkomend geval, de in lid 2, onder b), 
genoemde toezichthoudende autoriteit 
vermeld.

4. In de gedelegeerde handeling worden 
het geografische en het sectorale 
toepassingsgebied vastgelegd en wordt, in 
voorkomend geval, de in lid 2, onder b), 
genoemde toezichthoudende autoriteit 
vermeld.
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Or. en

Motivering

Horizontaal amendement waarbij alle uitvoeringshandelingen door gedelegeerde 
handelingen worden vervangen om te waarborgen dat het Europees Parlement volledig 
betrokken is bij het besluitvormingsproces.

Amendement 2400
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In de uitvoeringshandeling worden het 
geografische en het sectorale
toepassingsgebied vastgelegd en wordt, in 
voorkomend geval, de in lid 2, onder b), 
genoemde toezichthoudende autoriteit 
vermeld.

4. In de gedelegeerde handeling wordt het 
territoriale toepassingsgebied vastgelegd 
en wordt de in lid 2, onder b), genoemde 
toezichthoudende autoriteit vermeld.

Or. en

Amendement 2401
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Er worden door de Commissie 
bindende procedures vastgesteld en 
openbaar gemaakt om te bepalen of er 
passende bescherming geboden wordt, 
met daarin tenminste de volgende 
gegevens:
(a) de procedures door middel waarvan 
een derde land, een verwerkingssector in 
dat derde land (die kan worden 
vertegenwoordigd door een vereniging of 
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groep bestaande uit voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers), of een 
internationale of regionale organisatie 
een verzoek kan indienen voor een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard.
(b) de stappen van de 
besluitvormingsprocedure, met inbegrip 
van de termijn waarbinnen elke stap dient 
te zijn uitgevoerd;
(c) het recht van de betrokken partij of 
partijen die om een besluit waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard, hebben verzocht om hun zaak 
te bepleiten in de verschillende stappen 
van de procedure;
(d) op welke manier belanghebbenden 
(waaronder individuen, 
consumentenorganisaties, academische 
deskundigen, regeringsinstanties, voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers en anderen) hun standpunt 
met betrekking tot het voorgestelde besluit 
kenbaar kunnen maken.
De Commissie geeft binnen een jaar na 
indiening ervan aan of een aanvraag voor 
een besluit om het beschermingsniveau 
passend te verklaren, is goedgekeurd of 
geweigerd.

Or. en

Motivering

Dit lid moet de efficiëntie en transparantie van de besluitprocedures inzake het 
beschermingsniveau vergroten.

Amendement 2402
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan bij besluit 
vaststellen dat een derde land, of een 
gebied of een verwerkingssector in dat 
derde land, of een internationale 
organisatie geen passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt, met name in de gevallen 
waarin de relevante algemene en sectorale 
wetgeving die in het betrokken derde land 
of de betrokken internationale organisatie 
geldt, geen effectieve en afdwingbare 
rechten waarborgt, waaronder 
mogelijkheden voor betrokkenen om 
administratief beroep of beroep in rechte 
in te stellen, met name voor in de Unie 
wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven. 
De betrokken uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure of, in bijzonder 
spoedeisende omstandigheden voor het 
recht van natuurlijke personen op 
bescherming van hun persoonsgegevens, 
volgens de in artikel 87, lid 3, bedoelde 
procedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 2403
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bij besluit 
vast te stellen dat een derde land, of een 
internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
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waarborgt, met name in de gevallen waarin 
de relevante algemene en sectorale 
wetgeving die in het betrokken derde land 
of de betrokken internationale organisatie 
geldt, geen effectieve en afdwingbare 
rechten waarborgt, waaronder 
mogelijkheden voor betrokkenen om 
administratief beroep of beroep in rechte in 
te stellen, met name voor in de Unie 
wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven. 
De betrokken uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure of, in bijzonder 
spoedeisende omstandigheden voor het 
recht van natuurlijke personen op 
bescherming van hun persoonsgegevens, 
volgens de in artikel 87, lid 3, bedoelde 
procedure.

waarborgt, met name in de gevallen waarin 
de relevante algemene en sectorale 
wetgeving die in het betrokken derde land 
of de betrokken internationale organisatie 
geldt, geen effectieve en afdwingbare 
rechten waarborgt, waaronder 
mogelijkheden voor betrokkenen om 
administratief beroep of beroep in rechte in 
te stellen, met name voor in de Unie 
wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven.

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement waarbij alle uitvoeringshandelingen door gedelegeerde 
handelingen worden vervangen om te waarborgen dat het Europees Parlement volledig 
betrokken is bij het besluitvormingsproces.

Amendement 2404
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie kan bij besluit 
vaststellen dat een derde land, of een 
gebied of een verwerkingssector in dat 
derde land, of een internationale 
organisatie geen passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt, met name in de gevallen waarin 
de relevante algemene en sectorale
wetgeving die in het betrokken derde land 

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bij besluit 
vast te stellen dat een derde land, of een 
gebied in dat derde land, of een 
internationale organisatie geen passend 
beschermingsniveau in de zin van lid 2 
waarborgt, met name in de gevallen waarin 
de relevante wetgeving die in het 
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of de betrokken internationale organisatie 
geldt, geen effectieve en afdwingbare 
rechten waarborgt, waaronder 
mogelijkheden voor betrokkenen om 
administratief beroep of beroep in rechte in 
te stellen, met name voor in de Unie 
wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven. 
De betrokken uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld volgens de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure of, in bijzonder 
spoedeisende omstandigheden voor het 
recht van natuurlijke personen op 
bescherming van hun persoonsgegevens, 
volgens de in artikel 87, lid 3, bedoelde 
procedure.

betrokken derde land of de betrokken 
internationale organisatie geldt, geen 
effectieve en afdwingbare rechten 
waarborgt, waaronder mogelijkheden voor 
betrokkenen om administratief beroep of 
beroep in rechte in te stellen, met name 
voor in de Unie wonende betrokkenen wier 
persoonsgegevens worden doorgegeven.

Or. en

Amendement 2405
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle 
doorgiften van persoonsgegevens naar het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie 
verboden, onverminderd de artikelen 42 
tot en met 44. De Commissie pleegt te 
gepasten tijde overleg met het derde land 
of de internationale organisatie ter 
verhelping van de situatie die voortvloeit 
uit het besluit dat overeenkomstig lid 5 is 
vastgesteld.

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle 
doorgiften van persoonsgegevens naar het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie 
beperkt, volgens de bepalingen in de 
artikelen 42 tot en met 44. De Commissie 
pleegt te gepasten tijde overleg met het 
derde land of de internationale organisatie 
ter verhelping van de situatie die 
voortvloeit uit het besluit dat 
overeenkomstig lid 5 is vastgesteld.

Or. es
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Amendement 2406
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle 
doorgiften van persoonsgegevens naar het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie 
verboden, onverminderd de artikelen 42 
tot en met 44. De Commissie pleegt te 
gepasten tijde overleg met het derde land 
of de internationale organisatie ter 
verhelping van de situatie die voortvloeit 
uit het besluit dat overeenkomstig lid 5 is 
vastgesteld.

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle 
doorgiften van persoonsgegevens naar het 
betrokken derde land, of een gebied of een 
verwerkingssector in dat derde land, of de 
betrokken internationale organisatie 
verboden, onverminderd artikel 42. De 
Commissie pleegt te gepasten tijde overleg 
met het derde land of de internationale 
organisatie ter verhelping van de situatie 
die voortvloeit uit het besluit dat 
overeenkomstig lid 5 is vastgesteld.

Or. en

Amendement 2407
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het besluit waarbij het 
beschermingsniveau conform dit artikel 
door de Commissie passend wordt 
verklaard, kan worden heroverwogen 
indien het beschermingsniveau in het 
derde land niet meer van toepassing is.

Or. en

Amendement 2408
Alexander Alvaro
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Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie maakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie een 
lijst bekend van de derde landen, gebieden 
en verwerkingssectoren in derde landen en 
internationale organisaties waarvoor zij bij 
besluit heeft vastgesteld of er al dan niet 
een passend beschermingsniveau 
gewaarborgd is.

7. De Commissie maakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en op 
haar website een lijst bekend van de derde 
landen, gebieden en verwerkingssectoren 
in derde landen en internationale 
organisaties waarvoor zij bij besluit heeft 
vastgesteld of er al dan niet een passend 
beschermingsniveau gewaarborgd is.

Or. en

Amendement 2409
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie maakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie een 
lijst bekend van de derde landen, gebieden 
en verwerkingssectoren in derde landen en 
internationale organisaties waarvoor zij bij 
besluit heeft vastgesteld of er al dan niet 
een passend beschermingsniveau 
gewaarborgd is.

7. De Commissie maakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en op 
haar website een lijst bekend van de derde 
landen, gebieden en verwerkingssectoren 
in derde landen en internationale 
organisaties waarvoor zij bij besluit heeft 
vastgesteld of er al dan niet een passend 
beschermingsniveau gewaarborgd is.

Or. en

Amendement 2410
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie maakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie een 
lijst bekend van de derde landen, gebieden 
en verwerkingssectoren in derde landen en 
internationale organisaties waarvoor zij bij 
besluit heeft vastgesteld of er al dan niet 
een passend beschermingsniveau 
gewaarborgd is.

7. De Commissie maakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en op 
haar website een lijst bekend van de derde 
landen, gebieden en verwerkingssectoren 
in derde landen en internationale 
organisaties waarvoor zij bij besluit heeft 
vastgesteld of er al dan niet een passend 
beschermingsniveau gewaarborgd is.

Or. en

Amendement 2411
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De besluiten die de Commissie op grond 
van artikel 25, lid 6, of artikel 26, lid 4, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft vastgesteld, 
blijven van kracht, totdat zij door de 
Commissie worden gewijzigd, vervangen 
of ingetrokken.

8. De besluiten die de Commissie op grond 
van artikel 25, lid 6, of artikel 26, lid 4, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft vastgesteld, 
blijven van kracht tot twee jaar na 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening.

Or. hu

Amendement 2412
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De besluiten die de Commissie op grond 
van artikel 25, lid 6, of artikel 26, lid 4, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft vastgesteld, 
blijven van kracht, totdat zij door de 
Commissie worden gewijzigd, vervangen 

8. De besluiten die de Commissie op grond 
van artikel 25, lid 6, of artikel 26, lid 4, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft vastgesteld, 
worden na de inwerkingtreding van deze 
verordening herzien. De Commissie 
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of ingetrokken. brengt twee jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening bij de Raad en het 
Parlement verslag uit over de bevindingen 
van haar herziening en de ondernomen 
stappen. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming krijgt vooraf de 
gelegenheid om inzake het verslag een 
standpunt in te nemen.

Or. de

Amendement 2413
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De besluiten die de Commissie op grond 
van artikel 25, lid 6, of artikel 26, lid 4, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft vastgesteld, 
blijven van kracht, totdat zij door de 
Commissie worden gewijzigd, vervangen 
of ingetrokken.

8. De besluiten die de Commissie op grond 
van artikel 25, lid 6, of artikel 26, lid 4, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft vastgesteld, 
blijven van kracht tot twee jaar na de 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening.

Or. en

Amendement 2414
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Internationale overeenkomsten of 
regelingen tussen de EU of een lidstaat en 
een derde land worden beschouwd als 
passend in de zin van dit artikel.

Or. en
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Motivering

Internationale overeenkomsten en regelingen tussen de EU of een lidstaat en een derde land 
dienen te blijven bestaan, met name indien deze zijn vastgelegd toen Richtlijn 95/46/EG al in 
werking was getreden.

Amendement 2415
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, of indien zij bij besluit 
vaststelt dat een derde land, een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land 
of een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau in de zin van 
artikel 41, lid 5, waarborgt, kan een voor 
de verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker persoonsgegevens naar een 
derde land of een internationale organisatie 
doorgeven met doorgifte op internationale 
grondslag, indien hij in een juridisch 
bindend instrument passende garanties 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens biedt.

Or. en

Amendement 2416
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
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verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land, 
naar een filiaal in het buitenland van een 
groep ondernemingen of een 
internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

Or. en

Amendement 2417
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

Deze passende garanties waarborgen:
(a) de inachtneming van de in artikel 5 
vastgestelde beginselen voor de 
verwerking van persoonsgegevens;
(b) rechten voor de betrokkenen als 
vastgesteld in hoofdstuk III.
In zulke gevallen is het verplicht om de 
bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit 
te raadplegen.

Or. en
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Amendement 2418
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, of indien zij bij besluit 
vaststelt dat een derde land, een gebied of 
een verwerkingssector in een derde land, 
of een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau in de zin van 
artikel 41, lid 5, waarborgt, kan een voor 
de verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker persoonsgegevens naar een 
derde land of een internationale organisatie 
doorgeven met doorgifte op internationale 
grondslag, indien hij in een juridisch 
bindend instrument passende garanties 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens biedt.

Or. en

Amendement 2419
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties biedt.
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biedt.

Or. en

Amendement 2420
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

1. Wanneer de Commissie geen besluit 
overeenkomstig artikel 41 heeft 
vastgesteld, kan een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
persoonsgegevens naar een voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker in een derde land of een 
internationale organisatie doorgeven, 
indien hij in een juridisch bindend 
instrument passende garanties voor de 
bescherming van de persoonsgegevens 
biedt.

Or. en

Amendement 2421
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bindende bedrijfsvoorschriften 
overeenkomstig artikel 43;

a) bindende bedrijfsvoorschriften 
overeenkomstig artikel 38 ter;

Or. en
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Amendement 2422
Alexander Alvaro

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een geldig "Europees 
gegevensbeschermingszegel"
overeenkomstig artikel 39;

Or. en

Motivering

Het Europees Gegevensbeschermingszegel moet aan betrokkenen vertrouwen bieden en aan 
voor de verwerking verantwoordelijken rechtszekerheid, terwijl tegelijkertijd Europese 
normen voor gegevensbescherming moeten worden geëxporteerd door niet-Europese 
ondernemingen eenvoudiger op de Europese markten toe te laten, doordat zij gecertificeerd 
zijn.

Amendement 2423
Dimitrios Droutsas

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) een geldig "Europees 
gegevensbeschermingszegel"
overeenkomstig artikel 39;

Or. en

Amendement 2424
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door de 
Commissie zijn vastgesteld. De 
desbetreffende uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure;

Schrappen

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement waarbij alle uitvoeringshandelingen door gedelegeerde 
handelingen worden vervangen om te waarborgen dat het Europees Parlement volledig 
betrokken is bij het besluitvormingsproces.

Amendement 2425
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door de 
Commissie zijn vastgesteld. De 
desbetreffende uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure;

Schrappen

Or. en

Amendement 2426
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door de 
Commissie zijn vastgesteld. De 
desbetreffende uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure;

b) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming tussen de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger, die een 
subverwerker kan zijn, van de gegevens 
buiten de EER, waaronder mogelijk 
standaardvoorwaarden inzake verdere 
doorgiften naar landen buiten de EER,
die door de Commissie zijn vastgesteld. De 
desbetreffende uitvoeringshandelingen 
worden vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2427
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door de 
Commissie zijn vastgesteld. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure; of

b) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming tussen de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger, die een 
subverwerker kan zijn, van de gegevens 
buiten de EER, waaronder mogelijk 
standaardvoorwaarden inzake verdere 
doorgiften naar landen buiten de EER,
die door de Commissie zijn vastgesteld. De 
betrokken uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure; of

Or. de
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Amendement 2428
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door een 
toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld 
in het kader van de in artikel 57 bedoelde 
conformiteitstoetsing, wanneer die door de 
Commissie overeenkomstig artikel 62, 
lid 1, onder b), algemeen geldig zijn 
verklaard; of

c) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door een 
toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld 
in het kader van de in artikel 57 bedoelde 
conformiteitstoetsing, wanneer die door de 
Commissie overeenkomstig artikel 62, 
lid 1, onder b), algemeen geldig zijn 
verklaard;

Or. en

Amendement 2429
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door een 
toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld 
in het kader van de in artikel 57 bedoelde 
conformiteitstoetsing, wanneer die door de 
Commissie overeenkomstig artikel 62, 
lid 1, onder b), algemeen geldig zijn 
verklaard;

c) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming tussen de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger, die een 
subverwerker kan zijn, van de gegevens 
buiten de Unie, waaronder mogelijk 
standaardvoorwaarden inzake verdere 
doorgiften naar landen buiten de Unie,
die door een toezichthoudende autoriteit 
zijn vastgesteld in het kader van de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing, 
wanneer die door de Commissie 
overeenkomstig artikel 62, lid 1, onder b), 
algemeen geldig zijn verklaard;

Or. en
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Motivering

Met wijzigingen overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2430
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming die door een 
toezichthoudende autoriteit zijn vastgesteld 
in het kader van de in artikel 57 bedoelde 
conformiteitstoetsing, wanneer die door de 
Commissie overeenkomstig artikel 62, 
lid 1, onder b), algemeen geldig zijn 
verklaard; of

c) door een toezichthoudende autoriteit in 
het kader van de in artikel 57 bedoelde 
conformiteitstoetsing vastgestelde 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming tussen de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger, die een 
subverwerker kan zijn, van de gegevens 
buiten de EER, waaronder mogelijk 
standaardvoorwaarden inzake verdere 
doorgiften naar landen buiten de EER,
wanneer die modelbepalingen door de 
Commissie overeenkomstig de in artikel 
87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure 
algemeen geldig zijn verklaard; of

Or. de

Amendement 2431
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens, die door een toezichthoudende 
autoriteit overeenkomstig lid 4 zijn 
goedgekeurd.

d) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens, overeenkomstig lid 4.
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Or. es

Amendement 2432
Petru Constantin Luhan

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, de 
maatregelen als bedoeld in artikel 83, lid 
4;

Or. en

Amendement 2433
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) contractuele bepalingen tussen de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker en de ontvanger van de 
gegevens die een aanvulling vormen op de 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming als bedoeld onder 
b) en c) van lid 2 van dit artikel en 
waarvoor toestemming is verleend door de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 4;

Or. en

Motivering

Dit amendement moet organisaties aansporen om meer te doen dan wat is vastgelegd in de 
basisvereisten en regelingen als een "gegevensbeschermingszegel" of een 
"betrouwbaarheidskeurmerk" toe te passen.
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Amendement 2434
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) contractuele bepalingen tussen de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker en de ontvanger van de 
gegevens die een aanvulling zijn op de 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming als bedoeld onder 
b) en c) van lid 2 van dit artikel en 
waarvoor toestemming is verleend door de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 4;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2435
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) samenwerkingsovereenkomsten of 
unilaterale verplichtingen door 
overheidsinstanties.

Or. en

Amendement 2436
Monika Hohlmeier
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de deelname aan een door de 
Commissie erkend internationaal 
gegevensbeschermingssysteem;

Or. de

Motivering

De bepalingen betreffende de doorgifte aan derde landen geven de internationale 
gegevensbeschermingssystemen (bijvoorbeeld van APEC en ECOWAS) momenteel niet 
genoeg prikkels om te streven naar een voor de EU passend gegevensbeschermingsniveau. De 
nieuwe letter d bis) dient in de toekomst ten minste de mogelijkheid te bieden om op grond 
van de deelname aan een internationaal gegevensbeschermingssysteem te bevestigen dat er 
passende garanties bestaan. 

Amendement 2437
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) de maatregelen als bedoeld in 
artikel 81 voor gezondheidsdoeleinden of 
in artikel 83 voor historische, statistische 
of wetenschappelijke doeleinden.

Or. en

Motivering

Hiermee worden artikel 42 en de artikelen 81 en 83 met elkaar verbonden.

Amendement 2438
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, de 
maatregelen als bedoeld in artikel 83, lid 
4;

Or. en

Amendement 2439
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d ter) voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, de 
maatregelen als bedoeld in artikel 83, lid 
4;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2440
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Ook een enkel juridisch bindend 
instrument tussen de verwerker en een 
andere processor mag de in lid 1 
opgenomen passende garanties bieden die 
dezelfde verplichtingen opleggen aan de 
onderverwerker als de door de Commissie 
aangenomen modelbepalingen van de EU 
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inzake gegevensbescherming wanneer een 
verwerker in opdracht van meerdere voor 
de verwerking verantwoordelijken werkt 
om in wezen gelijkwaardige verwerkingen 
met betrekking tot hun respectieve 
persoonsgegevens te verrichten en 
wanneer dergelijke persoonsgegevens van 
meerdere voor de verwerking 
verantwoordelijken naar een andere 
verwerker in een derde land worden 
doorgegeven door de verwerker en/of door 
de voor de verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 2441
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b) of c), is geen verdere 
toestemming nodig.

Schrappen

Or. en

Amendement 2442
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 

3. Voor een doorgifte op basis van lid 2, 
onder a), b), c) of e), is geen verdere 
toestemming nodig.
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bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b) of c), is geen verdere 
toestemming nodig.

Or. en

Amendement 2443
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b) of c), is geen verdere 
toestemming nodig.

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a) of c), is geen verdere toestemming 
nodig.

Or. en

Motivering

Gevolg van schrapping van letter b van lid 2.

Amendement 2444
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b) of c), is geen verdere 
toestemming nodig.

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a) of c), is geen verdere toestemming 
nodig.

Or. en



AM\929519NL.doc 61/160 PE506.169v02-00

NL

Amendement 2445
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b) of c), is geen verdere 
toestemming nodig.

3. Voor een doorgifte op basis van lid 2, 
onder a), b), c) of e), is geen verdere 
toestemming nodig.

Or. en

Motivering

Het voor onderzoeksdoeleinden doorgeven van versleutelde gegevens waarvan 
heridentificatie door ontvangers in derde landen niet mogelijk is en niet zal geschieden, moet 
zonder verdere administratieve lasten worden toegestaan.

Amendement 2446
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b) of c), is geen verdere 
toestemming nodig.

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b), c), d), d bis) of d ter), is geen 
verdere toestemming nodig.

Or. en

Amendement 2447
Louis Michel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b) of c), is geen verdere
toestemming nodig.

3. Een doorgifte op basis van 
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming of bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in lid 2, 
onder a), b) of c), een enkel juridisch 
bindend document als bedoeld in lid 3 of 
bindende bedrijfsvoorschriften tussen 
groepen ondernemingen worden geacht te 
voldoen aan lid 1 van dit artikel en 
vereisen geen raadpleging van, indiening 
van, goedkeuring of toestemming van 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Amendement 2448
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De passende garanties als bedoeld 
in lid 2 bevatten de vereiste dat geschillen 
omtrent garanties tegen toezicht door 
regeringen van derde landen of verzoeken 
om informatie door autoriteiten van derde 
landen onder de jurisdictie van de lidstaat 
van de belangrijkste vestiging van de 
betrokken voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker vallen.

Or. en

Motivering

Deze bepaling is nodig om te voorkomen dat de voor de verwerking verantwoordelijke in het 
derde land wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid in gevallen van instemming met wetgeving 
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van derde landen inzake toezicht.

Amendement 2449
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor een doorgifte op basis van 
contractuele bepalingen als bedoeld in 
lid 2, onder d), verkrijgt de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker overeenkomstig artikel 34, lid 1, 
onder a), voorafgaande toestemming van 
de contractuele bepalingen van de 
toezichthoudende autoriteit. Indien de 
doorgifte verband houdt met verwerkingen 
die betrekking hebben op betrokkenen in 
een andere lidstaat of andere lidstaten of 
een inbreuk maken op het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie, verricht 
de toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing.

4. Voor een doorgifte op basis van 
contractuele bepalingen als bedoeld in 
lid 2, onder d), verkrijgt de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker overeenkomstig artikel 34, lid 1, 
onder a), voorafgaande toestemming van 
de contractuele bepalingen van de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit de in artikel 57 
bedoelde conformiteitstoetsing.

Or. en

Amendement 2450
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor een doorgifte op basis van 
contractuele bepalingen als bedoeld in 
lid 2, onder d), verkrijgt de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker overeenkomstig artikel 34, lid 1, 
onder a), voorafgaande toestemming van 
de contractuele bepalingen van de 

4. Voor een doorgifte op basis van 
contractuele bepalingen als bedoeld in 
lid 2, onder d), verkrijgt de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker overeenkomstig artikel 34, lid 1, 
voorafgaande toestemming van de 
contractuele bepalingen van de 
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toezichthoudende autoriteit. Indien de 
doorgifte verband houdt met verwerkingen 
die betrekking hebben op betrokkenen in 
een andere lidstaat of andere lidstaten of 
een inbreuk maken op het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie, verricht 
de toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing.

toezichthoudende autoriteit, indien zij geen 
functionaris voor gegevensbescherming in 
hun midden hebben of niet beschikken 
over voldoende geldige certificering. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de 
toezichthoudende autoriteit de in artikel 57 
bedoelde conformiteitstoetsing.

Or. es

Amendement 2451
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor een doorgifte op basis van 
contractuele bepalingen als bedoeld in 
lid 2, onder d), verkrijgt de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker overeenkomstig artikel 34, lid 1, 
onder a), voorafgaande toestemming van 
de contractuele bepalingen van de 
toezichthoudende autoriteit. Indien de 
doorgifte verband houdt met verwerkingen 
die betrekking hebben op betrokkenen in 
een andere lidstaat of andere lidstaten of 
een inbreuk maken op het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie, verricht 
de toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing.

4. Voor een doorgifte op basis van 
contractuele bepalingen als bedoeld in 
lid 2, onder d) of d bis), verkrijgt de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker overeenkomstig artikel 34, lid 1, 
onder a), voorafgaande toestemming van 
de contractuele bepalingen van de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen of een inbreuk maakt op het 
vrije verkeer van persoonsgegevens binnen 
de Unie, verricht de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit de in artikel 57 
bedoelde conformiteitstoetsing.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijk overgenomen uit het ITRE-advies.
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Amendement 2452
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor een doorgifte op basis van
contractuele bepalingen als bedoeld in 
lid 2, onder d), verkrijgt de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker overeenkomstig artikel 34, lid 1, 
onder a), voorafgaande toestemming van 
de contractuele bepalingen van de 
toezichthoudende autoriteit. Indien de
doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de 
toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing.

4. Wanneer de relevante garanties worden 
geboden door contractuele bepalingen als 
bedoeld in lid 2, onder d), zorgt de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker ervoor dat de bedoelde 
verwerking voldoet aan onderhavige 
verordening en dat de desbetreffende 
risico's voor de betrokkenen worden 
beperkt. De toezichthoudende autoriteit 
ondersteunt overeenstemming met 
onderhavige verordening door instructies 
en advies te geven conform deze bepaling. 
Indien de verwerking van toepassing is op
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, voorziet de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in instructies om te 
zorgen voor een samenhangende 
uitvoering van de verordening, rekening 
houdend met de specifieke 
omstandigheden van individuele lidstaten.

Or. en

Motivering

Aan gegevensverwerking buiten de EER dienen passende garanties te worden toegekend. Het 
concept doorgifte is verouderd omdat van buiten de EER toegang kan worden verkregen tot 
gegevens zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijke deze doorgeeft. De 
voorafgaande toestemming van contractbepalingen leidt waarschijnlijk tot een onevenredige 
toename in de belasting van toezichthoudende autoriteiten, die beter kunnen worden ingezet 
als een bron van advies en instructies. Een functie als coördinator voor de Europese 
Toezichthouder voor gegevensbescherming waarborgt de samenhang van de instructies.

Amendement 2453
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker kan 
ervoor kiezen om doorgiften te baseren op 
de modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming als bedoeld onder 
lid 2, onder b) en c), van dit artikel en als 
aanvulling op deze modelbepalingen 
aanvullende juridisch bindende 
verplichtingen ten aanzien van de 
doorgegeven gegevens aan te bieden. In 
dergelijke gevallen worden deze 
aanvullende verplichtingen onderworpen 
aan voorafgaande raadpleging van de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit en 
moeten zij de modelbepalingen aanvullen 
en daarmee niet, direct of indirect, in 
strijd zijn. De lidstaten, de 
toezichthoudende autoriteiten en de 
Commissie moedigen het gebruik van 
aanvullende en juridisch bindende 
verplichtingen aan door de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers die deze hogere garanties 
hanteren, een overeenkomstig artikel 39 
goedgekeurd gegevensbeschermingszegel, 
-merkteken of -mechanisme aan te 
bieden.

Or. en

Motivering

Voor de verwerking verantwoordelijken en verwerkers hebben vaak rechtstreekse ervaring uit 
de praktijk die hun aantoont dat aanvullende garanties passend kunnen zijn met betrekking tot 
de persoonsgegevens die zij doorgeven. De verordening moet deze voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers ertoe aanmoedigen om daar waar gepast aanvullende 
garanties te bieden. Deze aanvullende verplichtingen mogen niet in strijd zijn met de 
modelbepalingen.
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Amendement 2454
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker kan 
ervoor kiezen om doorgiften te baseren op 
de modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming als bedoeld in de 
relevante bepalingen onder lid 2 van dit 
artikel en als aanvulling op deze 
modelbepalingen aanvullende juridisch 
bindende verplichtingen ten aanzien van 
de doorgegeven gegevens aan te bieden. 
In dergelijke gevallen worden deze 
aanvullende verplichtingen onderworpen 
aan voorafgaande raadpleging van de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit en 
moeten zij de modelbepalingen aanvullen 
en daarmee niet, direct of indirect, in 
strijd zijn. De lidstaten, de 
toezichthoudende autoriteiten en de 
Commissie moedigen het gebruik van 
aanvullende en juridisch bindende 
verplichtingen aan door de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers die deze hogere garanties 
hanteren, een overeenkomstig artikel 39 
goedgekeurd gegevensbeschermingszegel, 
-merkteken of -mechanisme aan te 
bieden.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijk overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2455
Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Om het gebruik van aanvullende 
contractuele bepalingen als bedoeld in de 
relevante bepalingen van lid 2 van dit 
artikel aan te moedigen kunnen de 
bevoegde autoriteiten de voor de 
verwerking verantwoordelijken en de 
verwerkers die deze garanties aannemen 
een overeenkomstig artikel 39 
goedgekeurd gegevensbeschermingszegel, 
-merkteken of -mechanisme aanbieden.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijk overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2456
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch 
bindend instrument worden geboden, 
verkrijgt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
voorafgaande toestemming voor de 
doorgifte, voor een categorie doorgiften of 
voor bepalingen die moeten worden 
opgenomen in de administratieve 
regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 

Schrappen
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betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing. 
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, 
van Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, 
blijven geldig, totdat zij door die 
toezichthoudende autoriteit worden 
gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

Or. en

Amendement 2457
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch 
bindend instrument worden geboden, 
verkrijgt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
voorafgaande toestemming voor de 
doorgifte, voor een categorie doorgiften of 
voor bepalingen die moeten worden 
opgenomen in de administratieve 
regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de 
toezichthoudende autoriteit de in 

Schrappen
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artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing. 
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, 
van Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, 
blijven geldig, totdat zij door die 
toezichthoudende autoriteit worden 
gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

Or. en

Amendement 2458
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch 
bindend instrument worden geboden, 
verkrijgt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
voorafgaande toestemming voor de 
doorgifte, voor een categorie doorgiften of 
voor bepalingen die moeten worden 
opgenomen in de administratieve 
regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing. 
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, 
van Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, 
blijven geldig, totdat zij door die 
toezichthoudende autoriteit worden 

Schrappen
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gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

Or. en

Amendement 2459
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch 
bindend instrument worden geboden, 
verkrijgt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
voorafgaande toestemming voor de 
doorgifte, voor een categorie doorgiften of 
voor bepalingen die moeten worden 
opgenomen in de administratieve 
regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens
binnen de Unie, verricht de 
toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing. 
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende 
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

5. Toestemmingen die een 
toezichthoudende autoriteit op grond van 
artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG 
heeft verleend, blijven geldig tot ten 
hoogste twee jaar na inwerkingtreding 
van onderhavige verordening of totdat zij 
door die toezichthoudende autoriteit 
worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

Or. hu
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Amendement 2460
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch 
bindend instrument worden geboden, 
verkrijgt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
voorafgaande toestemming voor de 
doorgifte, voor een categorie doorgiften of 
voor bepalingen die moeten worden 
opgenomen in de administratieve 
regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing.
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende 
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

5. Toestemmingen die een 
toezichthoudende autoriteit op grond van 
artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG 
heeft verleend, blijven geldig, totdat zij 
door die toezichthoudende autoriteit 
worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

Or. en

Amendement 2461
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanner er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch bindend 
instrument worden geboden, verkrijgt de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker voorafgaande toestemming 
voor de doorgifte, voor een categorie 
doorgiften of voor bepalingen die moeten 
worden opgenomen in de administratieve 
regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de 
toezichthoudende autoriteit de in artikel 57 
bedoelde conformiteitstoetsing. 
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende 
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

5. Wanneer er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch bindend 
instrument worden geboden, verkrijgt de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker, indien zij geen functionaris 
voor gegevensbescherming in hun midden 
hebben of niet beschikken over voldoende 
geldige certificering, voorafgaande 
toestemming voor de doorgifte, voor een 
categorie doorgiften of voor bepalingen die 
moeten worden opgenomen in de 
administratieve regelingen die de basis 
voor een dergelijke doorgifte vormen. Die 
toestemming van de toezichthoudende 
autoriteit moet met artikel 34, lid 1, in 
overeenstemming zijn. Indien de doorgifte 
verband houdt met verwerkingen die 
betrekking hebben op betrokkenen in een 
andere lidstaat of andere lidstaten of een 
inbreuk maken op het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie, verricht 
de toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing. 
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende 
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

Or. es

Amendement 2462
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 

5. Toestemmingen die een 
toezichthoudende autoriteit op grond van 
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persoonsgegevens in een juridisch 
bindend instrument worden geboden, 
verkrijgt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
voorafgaande toestemming voor de 
doorgifte, voor een categorie doorgiften of 
voor bepalingen die moeten worden 
opgenomen in de administratieve 
regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing.
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende 
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG 
heeft verleend, blijven geldig, totdat zij 
door die toezichthoudende autoriteit 
worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

Or. en

Amendement 2463
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanner er geen passende garanties in
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch bindend 
instrument worden geboden, verkrijgt de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker voorafgaande toestemming 
voor de doorgifte, voor een categorie 
doorgiften of voor bepalingen die moeten 
worden opgenomen in de administratieve 

5. Wanneer overheidsinstanties gebruik 
maken van passende garanties in verband 
met de bescherming van 
persoonsgegevens, maar deze niet in een 
juridisch bindend instrument worden 
geboden, verkrijgen zij als vermeld in lid 
2, onder letter d bis), voorafgaande 
toestemming voor de doorgifte, voor een 
categorie doorgiften of voor bepalingen die 
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regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn. 
Indien de doorgifte verband houdt met 
verwerkingen die betrekking hebben op 
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit de in artikel 57 
bedoelde conformiteitstoetsing. 
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende 
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

moeten worden opgenomen in de 
administratieve regelingen die de basis 
voor een dergelijke doorgifte vormen. Die 
toestemming van de toezichthoudende 
autoriteit moet met artikel 34, lid 1, in 
overeenstemming zijn. Indien de doorgifte 
verband houdt met verwerkingen die 
betrekking hebben op betrokkenen in een 
andere lidstaat of andere lidstaten of een 
inbreuk maken op het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie, verricht 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit de 
in artikel 57 bedoelde 
conformiteitstoetsing. Toestemmingen die 
een toezichthoudende autoriteit op grond 
van artikel 26, lid 2, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

Or. en

Amendement 2464
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanner er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch bindend 
instrument worden geboden, verkrijgt de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker voorafgaande toestemming 
voor de doorgifte, voor een categorie 
doorgiften of voor bepalingen die moeten 
worden opgenomen in de administratieve 
regelingen die de basis voor een dergelijke 
doorgifte vormen. Die toestemming van de 
toezichthoudende autoriteit moet met 
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn.
Indien de doorgifte verband houdt met
verwerkingen die betrekking hebben op 

5. Wanneer er geen passende garanties in 
verband met de bescherming van 
persoonsgegevens in een juridisch bindend 
instrument worden geboden, bijvoorbeeld 
in een memorandum van 
overeenstemming, zorgt de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker ervoor dat de bedoelde 
verwerking voldoet aan onderhavige 
verordening en dat de desbetreffende 
risico's voor de betrokkene worden 
beperkt. De toezichthoudende autoriteit 
ondersteunt overeenstemming met 
onderhavige verordening door instructies 
en advies te geven conform deze bepaling. 
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betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, verricht de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing. 
Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende 
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

Indien de verwerking van toepassing is op
betrokkenen in een andere lidstaat of 
andere lidstaten of een inbreuk maken op 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie, voorziet de Europese 
Toezichthouder voor 
gegevensbescherming in instructies om te 
zorgen voor samenhangende uitvoering 
van de verordening, rekening houdend 
met de specifieke omstandigheden van
individuele lidstaten.

Toestemmingen die een toezichthoudende 
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van 
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven 
geldig, totdat zij door die toezichthoudende 
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of 
ingetrokken.

Or. en

Motivering

Het vereisen van voorafgaande toestemming zou de toezichthouders teveel belasten. Een rol 
voor de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming zou nuttig zijn.

Amendement 2465
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Doorgiften op grond van bindende 
bedrijfsvoorschriften

Schrappen

1. Een toezichthoudende autoriteit keurt 
in het kader van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing bindende 
bedrijfsvoorschriften goed, op voorwaarde 
dat deze:
(a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
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verwerker, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;
(b) betrokkenen uitdrukkelijk 
afdwingbare rechten toekennen;
(c) voldoen aan de in lid 2 vastgestelde 
vereisten.
2. In de bindende bedrijfsvoorschriften 
worden minimaal de volgende elementen 
vastgelegd:
(a) de structuur en de contactgegevens 
van de groep van ondernemingen en haar 
leden;
(b) de gegevensdoorgiften of categorie 
doorgiften, met inbegrip van de 
categorieën persoonsgegevens, het soort 
verwerking en de doeleinden daarvan, het 
soort betrokkenen en de naam van het 
betrokken derde land of de betrokken 
derde landen;
(c) het intern en extern juridisch bindende 
karakter;
(d) de algemene beginselen inzake 
gegevensbescherming, namelijk de 
doelbinding, de kwaliteit van de gegevens, 
de rechtsgrondslag voor verwerking, de 
verwerking van gevoelige 
persoonsgegevens, de maatregelen om de 
beveiliging van de gegevens te 
waarborgen en de vereisten die worden 
gesteld bij verdere doorgiften aan 
organisaties die niet door de 
bedrijfsvoorschriften zijn gebonden; 
(e) de rechten van betrokkenen en de 
middelen om deze rechten uit te oefenen, 
waaronder het recht niet te worden 
onderworpen aan een maatregel op basis 
van profilering overeenkomstig artikel 20, 
het recht een klacht in te dienen bij de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit of 
een vordering in te stellen bij de bevoegde 
gerechtelijke instanties van de lidstaten 
overeenkomstig artikel 75, en, in 
voorkomend geval, een vergoeding te 
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ontvangen voor een inbreuk op de 
bindende bedrijfsvoorschriften;
(f) de aanvaarding door een in een 
lidstaat gevestigde voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker van 
aansprakelijkheid voor alle inbreuken op 
de bindende bedrijfsvoorschriften door 
een niet in de Unie gevestigd lid van de 
groep van ondernemingen; de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker kan alleen geheel of 
gedeeltelijk van deze aansprakelijkheid 
worden ontheven, indien hij bewijst dat de 
schade niet aan dat lid kan worden 
toegerekend;
(g) de wijze waarop betrokkenen 
overeenkomstig artikel 11 informatie 
wordt verschaft over de bindende 
bedrijfsvoorschriften, met name de 
onder d), e) en f) bedoelde bepalingen;
(h) de taken van de overeenkomstig 
artikel 35 aangewezen functionaris voor 
gegevensbescherming, waaronder het 
toezicht op de naleving van de bindende 
bedrijfsvoorschriften binnen de groep van 
ondernemingen, op de opleiding en op de 
behandeling van klachten;
(i) de binnen de groep van 
ondernemingen bestaande procedures om 
te controleren of de bindende 
bedrijfsvoorschriften zijn nageleefd; 
(j) de procedures om veranderingen in het 
beleid te melden en te registreren en die 
verandering bij de toezichthoudende 
autoriteit aan te melden;
(k) de procedure voor samenwerking met 
de toezichthoudende autoriteit om ervoor 
te zorgen dat alle leden van de groep van 
ondernemingen de bindende 
bedrijfsvoorschriften naleven, onder meer 
door de resultaten van de onder i) 
bedoelde controles aan de 
toezichthoudende autoriteit mee te delen.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
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handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel, waaronder de criteria voor hun 
goedkeuring en de toepassing van lid 2, 
onder b), d), e) en f), op de bindende 
bedrijfsvoorschriften van verwerkers, en 
de andere vereisten die nodig zijn om de 
bescherming van de persoonsgegevens 
van de betrokkenen te waarborgen.
4. De Commissie kan het model en de 
procedures voor de elektronische 
uitwisseling van informatie over bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel tussen voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en 
toezichthoudende autoriteiten nader 
vastleggen. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 2466
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een toezichthoudende autoriteit keurt in 
het kader van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing bindende 
bedrijfsvoorschriften goed, op voorwaarde 
dat deze:

1. Een toezichthoudende autoriteit verleent 
door middel van een enkele akte van 
goedkeuring toestemming voor bindende 
bedrijfsvoorschriften van een groep 
ondernemingen, op voorwaarde dat deze:

Or. en

Motivering

Er zijn geen argumenten om de conformiteitstoetsing in werking te stellen voor de vaststelling 
van bindende bedrijfsvoorschriften. Dit is niet het geval in het onderhavige 
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gegevensbeschermingskader.

Amendement 2467
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een toezichthoudende autoriteit keurt in 
het kader van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing bindende 
bedrijfsvoorschriften goed, op voorwaarde 
dat deze:

1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
verleent door middel van een enkele akte 
van goedkeuring toestemming voor 
bindende bedrijfsvoorschriften van een 
groep ondernemingen. Deze voorschriften
zullen meerdere internationale doorgiften 
tussen ondernemingen in en buiten 
Europa mogelijk maken, op voorwaarde 
dat deze:

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2468
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een toezichthoudende autoriteit keurt 
in het kader van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing bindende 
bedrijfsvoorschriften goed, op voorwaarde 
dat deze:

1. Voor de verwerking verantwoordelijken 
en/of verwerkers die passende garanties 
wensen te bieden door middel van 
bindende bedrijfsvoorschriften in de zin 
van artikel 42, lid 2, onder a), stellen de 
passende toezichthoudende autoriteiten in 
kennis van hun bindende 
bedrijfsvoorschriften, en de 
toezichthoudende autoriteiten worden 
geacht de bindende bedrijfsvoorschriften 
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te hebben goedgekeurd, op voorwaarden 
dat deze:

Or. en

Amendement 2469
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een toezichthoudende autoriteit keurt 
in het kader van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing bindende 
bedrijfsvoorschriften goed, op voorwaarde 
dat deze:

1. Wanneer passende garanties worden 
geboden door middel van bindende 
bedrijfsvoorschriften, waarborgen de voor 
de gegevensverwerking 
verantwoordelijken de naleving van de 
verordening door ervoor te zorgen dat 
deze BBV's:

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

b) betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare 
rechten toekennen;

b) betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare 
rechten toekennen;

c) voldoen aan de in lid 2 vastgestelde 
vereisten.

c) voldoen aan de in lid 2 vastgestelde 
vereisten.

De toezichthoudende autoriteit 
ondersteunt de naleving van onderhavige 
verordening door instructies en advies te 
verstrekken conform deze bepaling.

Or. en

Motivering

De voor de verwerking verantwoordelijken dienen in te staan voor de conformiteit van de 
BBV's met de verordening. Verplichte toestemming voor alle BBV's zou de toezichthoudende 
autoriteiten overbelasten, deze kunnen beter worden ingezet om instructies te geven.



PE506.169v02-00 82/160 AM\929519NL.doc

NL

Amendement 2470
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en van hun externe 
onderaannemers, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

Or. en

Amendement 2471
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en van hun externe 
onderaannemers, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

Or. en

Amendement 2472
Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en van hun externe 
onderaannemers, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2473
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker, met inbegrip van hun 
werknemers, en dat deze leden op de 
naleving ervan toezien;

a) juridisch bindend zijn voor en van 
toepassing zijn op alle leden van de groep 
van ondernemingen van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en van hun externe 
onderaannemers die onder de bindende 
bedrijfsvoorschriften vallen, met inbegrip 
van hun werknemers, en dat deze leden op 
de naleving ervan toezien;

Or. en

Amendement 2474
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) na toestemming door de 
ondernemingsraad en de functionaris 
voor gegevensbescherming op de plaats 
van de betrokken vestiging zijn 
vastgesteld;

Or. de

Amendement 2475
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar 
leden;

a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar leden 
en de externe onderaannemers;

Or. en

Amendement 2476
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar 
leden;

a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar leden 
en de externe onderaannemers;

Or. en

Amendement 2477
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar 
leden;

a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar leden 
en de externe onderaannemers;

Or. en

Amendement 2478
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar 
leden;

a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar leden 
en de externe onderaannemers;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2479
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de structuur en de contactgegevens van
de groep van ondernemingen en haar 
leden;

a) de structuur en de contactgegevens van 
de groep van ondernemingen en haar leden 
en de onderaannemers;

Or. en
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Amendement 2480
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de gegevensdoorgiften of categorie 
doorgiften, met inbegrip van de
categorieën persoonsgegevens, het soort 
verwerking en de doeleinden daarvan, het 
soort betrokkenen en de naam van het 
betrokken derde land of de betrokken derde 
landen;

b) de gegevensdoorgiften of categorie 
doorgiften, met inbegrip van de 
categorieën persoonsgegevens, het soort 
verwerking en de doeleinden daarvan, het 
soort betrokkenen en waar nodig de naam 
van het betrokken derde land of de 
betrokken derde landen;

Or. en

Amendement 2481
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de aanvaarding door een in een lidstaat 
gevestigde voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker van 
aansprakelijkheid voor alle inbreuken op 
de bindende bedrijfsvoorschriften door een 
niet in de Unie gevestigd lid van de groep 
van ondernemingen; de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
alleen geheel of gedeeltelijk van deze 
aansprakelijkheid worden ontheven, indien 
hij bewijst dat de schade niet aan dat lid 
kan worden toegerekend;

f) de aanvaarding door een voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
van aansprakelijkheid voor alle inbreuken 
op de bindende bedrijfsvoorschriften door 
een niet in de Unie gevestigd lid van de 
groep van ondernemingen; de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker kan alleen geheel of gedeeltelijk 
van deze aansprakelijkheid worden 
ontheven, indien hij bewijst dat de schade 
niet aan dat lid kan worden toegerekend;

Or. en
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Amendement 2482
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de taken van de overeenkomstig 
artikel 35 aangewezen functionaris voor 
gegevensbescherming, waaronder het 
toezicht op de naleving van de bindende 
bedrijfsvoorschriften binnen de groep van 
ondernemingen, op de opleiding en op de 
behandeling van klachten;

h) de taken van de overeenkomstig artikel 
35 aangewezen functionaris voor 
gegevensbescherming, waaronder het 
toezicht op de naleving van de bindende 
bedrijfsvoorschriften binnen de groep van 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 2483
Louis Michel

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer een voor de verwerking 
verantwoordelijke passende garanties 
wenst te bieden door middel van bindende 
bedrijfsvoorschriften als bedoeld in artikel 
42, lid 2, onder a), geldt voor de in artikel 
43, lid 2, onder a) vastgestelde zaken dat 
zij:
(a) alleen van toepassing zijn indien zij 
ook op de verwerker van toepassing zijn 
en relevant zijn voor de betrokkenen;
(b) kunnen worden beschreven voor 
iedere voor de verwerking 
verantwoordelijke.

Or. en
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Amendement 2484
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – 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 bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel, waaronder de criteria voor hun 
goedkeuring en de toepassing van lid 2, 
onder b), d), e) en f), op de bindende 
bedrijfsvoorschriften van verwerkers, en 
de andere vereisten die nodig zijn om de 
bescherming van de persoonsgegevens 
van de betrokkenen te waarborgen.

Schrappen

Or. en

Amendement 2485
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – 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 bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel, waaronder de criteria voor hun 
goedkeuring en de toepassing van lid 2, 
onder b), d), e) en f), op de bindende 
bedrijfsvoorschriften van verwerkers, en de 
andere vereisten die nodig zijn om de 
bescherming van de persoonsgegevens van 
de betrokkenen te waarborgen.

3. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming wordt belast met de 
taak de criteria en de vereisten voor 
bindende bedrijfsvoorschriften nader in te 
vullen in de zin van dit artikel, waaronder 
de criteria voor hun goedkeuring en de 
toepassing van lid 2, onder b), d), e) en f), 
op de bindende bedrijfsvoorschriften van 
verwerkers, en de andere vereisten die 
nodig zijn om de bescherming van de 
persoonsgegevens van de betrokkenen te 
waarborgen, overeenkomstig artikel 66.
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Or. en

Amendement 2486
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 2487
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere vastlegging van het model en de 
procedures voor de elektronische 
uitwisseling van informatie over bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel tussen voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en 
toezichthoudende autoriteiten.
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Or. en

Motivering

Horizontaal amendement waarbij alle uitvoeringshandelingen door gedelegeerde 
handelingen worden vervangen om te waarborgen dat het Europees Parlement volledig 
betrokken is bij het besluitvormingsproces.

Amendement 2488
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2489
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan het model en de 
procedures voor de elektronische 
uitwisseling van informatie over bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel tussen voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en 

4. De Commissie is, nadat zij het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming om advies heeft 
verzocht, bevoegd overeenkomstig artikel 
86 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met het oog op de nadere 
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toezichthoudende autoriteiten nader 
vastleggen. De betrokken 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

vastlegging van het model en de 
procedures voor de elektronische 
uitwisseling van informatie over bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit 
artikel tussen voor de verwerking 
verantwoordelijken, verwerkers en 
toezichthoudende autoriteiten.

Or. en

Amendement 2490
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 bis
Doorgiften op grond van bindende 

bedrijfsvoorschriften
De bepalingen in artikel 38 ter zijn 
dienovereenkomstig van toepassing.

Or. en

Amendement 2491
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 43 bis
Niet door het recht van de Unie 

toegestane doorgiften
1. Elk vonnis van een rechtbank of een 
gerechtshof dat, en geen enkele beslissing 
van een bestuursinstantie van een derde 
land die, een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker oplegt 
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om persoonsgegevens vrij te geven, wordt 
op geen enkele wijze enkel erkend of is op 
geen enkele wijze enkel afdwingbaar op 
basis van en in overeenstemming met een 
verdrag tot wederzijdse bijstand of een 
internationale overeenkomst die geldt 
tussen het verzoekende derde land en de 
Unie of een lidstaat.
2. Wanneer een vonnis van een rechtbank 
of gerechtshof of een beslissing van een 
bestuursinstantie van een derde land een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
een verwerker verzoekt om 
persoonsgegevens mee te delen, brengt de 
voor de verwerking verantwoordelijke, en 
indien van toepassing zijn 
vertegenwoordiger, of de verwerker de 
toezichthoudende autoriteit onmiddellijk 
op de hoogte van het verzoek en moet hij 
de toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig artikel 34 om 
toestemming vragen voor de doorgifte.
3. De toezichthoudende autoriteit 
beoordeelt of de verzochte verstrekking 
wel overeenstemt met de verordening en 
in het bijzonder of de verstrekking wel 
overeenkomstig letter d) en e) van lid 1 en 
lid 5 van artikel 44 nodig is en wettelijk 
vereist.
4. De toezichthoudende autoriteit brengt 
de bevoegde nationale autoriteit op de 
hoogte van het verzoek. De voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker lichten eveneens de betrokkene 
in van het verzoek en de goedkeuring door 
de toezichthoudende autoriteit.
5. De Commissie kan in een 
uitvoeringshandeling het model van de in 
lid 2 bedoelde meldingen aan de 
toezichthoudende autoriteit en van de 
inkennisstelling van de betrokkene zoals 
bedoeld in lid 4 vaststellen, alsook de 
procedures voor de meldingen en 
inkennisstellingen. Deze 
uitvoeringshandelingen worden na 
raadpleging van het Europees Comité 
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voor gegevensbescherming vastgesteld 
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde 
onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 2492
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitzonderingen Andere legitieme gronden voor 
internationale doorgifte

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2493
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41 of 
passende garanties overeenkomstig 
artikel 42, kan een doorgifte of een 
categorie doorgiften van persoonsgegevens 
naar een derde land of een internationale 
organisatie slechts plaatsvinden op 
voorwaarde dat:

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41 of 
passende garanties overeenkomstig 
artikel 42, kan een doorgifte of een 
categorie doorgiften van persoonsgegevens 
naar een derde land of een internationale 
organisatie slechts plaatsvinden, voor zover 
de verwerking niet massaal gebeurt, niet 
repetitief is, en niet structureel is, op 
voorwaarde dat:
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Or. en

Amendement 2494
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41 of 
passende garanties overeenkomstig 
artikel 42, kan een doorgifte of een 
categorie doorgiften van persoonsgegevens 
naar een derde land of een internationale 
organisatie slechts plaatsvinden op 
voorwaarde dat:

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41, of 
wanneer de Commissie bij besluit vaststelt 
dat een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau in de zin van 
artikel 41, lid 5, waarborgt; of bij 
ontstentenis van passende garanties 
overeenkomstig artikel 42, kan een 
doorgifte of een categorie doorgiften van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie slechts 
plaatsvinden op voorwaarde dat:

Or. en

Amendement 2495
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41 of
passende garanties overeenkomstig 
artikel 42, kan een doorgifte of een 
categorie doorgiften van persoonsgegevens 
naar een derde land of een internationale 
organisatie slechts plaatsvinden op 

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41, of 
wanneer de Commissie bij besluit vaststelt 
dat een derde land, een gebied of een 
verwerkingssector in een derde land, of 
een internationale organisatie geen 
passend beschermingsniveau in de zin van 
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voorwaarde dat: artikel 41, lid 5, waarborgt; of bij 
ontstentenis van passende garanties 
overeenkomstig artikel 42, kan een 
doorgifte of een categorie doorgiften van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
een internationale organisatie slechts 
plaatsvinden op voorwaarde dat:

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2496
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41 of 
passende garanties overeenkomstig 
artikel 42, kan een doorgifte of een 
categorie doorgiften van persoonsgegevens 
naar een derde land of een internationale 
organisatie slechts plaatsvinden op 
voorwaarde dat:

1. Bij ontstentenis van een besluit waarbij 
het beschermingsniveau passend wordt 
verklaard overeenkomstig artikel 41 of 
passende garanties overeenkomstig 
artikel 42 en onverminderd de artikelen 6, 
14, 15, 16 en 17, kan een doorgifte of een 
categorie doorgiften van persoonsgegevens 
naar een derde land of een internationale 
organisatie slechts plaatsvinden op 
voorwaarde dat:

Or. en

Amendement 2497
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokkene met de voorgestelde a) de betrokkene met de voorgestelde 
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doorgifte heeft ingestemd, na over de 
risico's van dergelijke doorgiften bij 
ontstentenis van een besluit waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard en passende garanties te zijn 
geïnformeerd; of

doorgifte heeft ingestemd, na over de 
risico's van dergelijke doorgiften bij 
ontstentenis van een besluit waarbij het 
beschermingsniveau passend wordt 
verklaard en passende garanties te zijn 
geïnformeerd; en

Or. en

Amendement 2498
Sophia in 't Veld

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 2499
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2500
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of de categorie 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en, 
indien nodig, op basis van die beoordeling 
passende garanties biedt voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en

Amendement 2501
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of de categorie 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en, 
indien nodig, op basis van die beoordeling 
passende garanties biedt voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en
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Amendement 2502
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of de categorie 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en, 
indien nodig, op basis van die beoordeling 
passende garanties biedt voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en

Amendement 2503
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of de categorie 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en, 
indien nodig, op basis van die beoordeling 
passende garanties biedt voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Gerechtvaardigde belangen alleen volstaan niet om welk type doorgifte van 
persoonsgegevens dan ook te rechtvaardigen. Er is een meer solide rechtsgrondslag nodig, 
zoals voorzien is in andere onderdelen van artikel 44.

Amendement 2504
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of de categorie 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en, 
indien nodig, op basis van die beoordeling 
passende garanties biedt voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker alle omstandigheden in 
verband met de gegevensdoorgifte of de 
categorie gegevensdoorgiften heeft 
beoordeeld en, indien nodig, op basis van 
die beoordeling passende garanties biedt 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2505
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter h
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of de categorie 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en, 
indien nodig, op basis van die beoordeling 
passende garanties biedt voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of de categorie 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en, 
indien nodig, op basis van die beoordeling 
passende, door een toezichthoudende 
autoriteit goedgekeurde, garanties biedt 
voor de bescherming van de 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 2506
Sarah Ludford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker worden nagestreefd, en niet 
als frequent of massaal kan worden 
beschouwd, en de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker alle 
omstandigheden in verband met de 
gegevensdoorgifte of de categorie 
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en, 
indien nodig, op basis van die beoordeling
passende garanties biedt voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.

h) de verwerking noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen die door de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
worden nagestreefd, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke passende 
garanties heeft geboden voor de 
bescherming van de persoonsgegevens.

Or. en
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Motivering

"Doorgifte" is een verouderd concept. Het belangrijkste is de kwaliteit van de garanties.

Amendement 2507
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) de doorgifte noodzakelijk is voor de 
gerechtvaardigde belangen van de 
betrokkene, met name wanneer ze vereist 
of noodzakelijk is om het derde land 
binnen te komen.

Or. en

Amendement 2508
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) de persoonsgegevens 
geanonimiseerd zijn;

Or. en

Motivering

Dit is een gerechtvaardigde afwijking.

Amendement 2509
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h bis) bij ontstentenis van een passend 
gegevensbeschermingsniveau conform 
artikel 41 of artikel 42, een doorgifte of 
een categorie doorgiften van 
persoonsgegevens naar een derde land of 
aan een internationale organisatie of 
instantie uitsluitend is toegestaan, 
wanneer de doorgifte noodzakelijk is om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting 
of toestemming, een prudentieel vereiste 
of een andere rechtsregel waaraan de 
voor de verwerking verantwoordelijke 
gehouden is.

Or. de

Amendement 2510
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h ter) de persoonsgegevens 
gepseudonimiseerd zijn en de sleutel en de 
gegevens gescheiden worden bewaard, en 
de toegang tot de sleutel verboden is voor 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
uit hoofde van contractbepalingen.

Or. en

Motivering

Dit is een gerechtvaardigde afwijking.

Amendement 2511
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verwerking overeenkomstig lid 1, 
onder h), besteedt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
bijzondere aandacht aan de aard van de 
gegevens, het doel en de duur van de 
voorgestelde verwerking of verwerkingen, 
alsook aan de situatie in het land van 
herkomst, het derde land en het land van 
de uiteindelijke bestemming en, indien 
nodig, aan de geboden passende garanties 
in verband met de bescherming van 
persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en

Amendement 2512
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij verwerking overeenkomstig lid 1, 
onder h), besteedt de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
bijzondere aandacht aan de aard van de 
gegevens, het doel en de duur van de 
voorgestelde verwerking of verwerkingen, 
alsook aan de situatie in het land van 
herkomst, het derde land en het land van 
de uiteindelijke bestemming en, indien 
nodig, aan de geboden passende garanties 
in verband met de bescherming van 
persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en
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Amendement 2513
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1, onder b), c) en h), is niet van 
toepassing op activiteiten die worden 
verricht door autoriteiten in de uitoefening 
van het overheidsgezag.

4. Lid 1, onder b), c) en h), is niet van 
toepassing op activiteiten die worden 
verricht door autoriteiten in de uitoefening 
van het overheidsgezag of een ander 
orgaan waaraan een taak van algemeen 
belang is toevertrouwd.

Or. en

Motivering

De verordening dient ook rekening te houden met gevallen waarbij aan private organisaties 
de verantwoordelijkheid is toevertrouwd om openbare diensten te verlenen. De verlening van 
openbare diensten moet op een en dezelfde manier worden benaderd, ongeacht of het 
dienstverlenende orgaan een overheidsinstantie of -orgaan is dan wel een particuliere 
organisatie waaraan de taak is uitbesteed.

Amendement 2514
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1, onder b), c) en h), is niet van 
toepassing op activiteiten die worden 
verricht door autoriteiten in de uitoefening 
van het overheidsgezag.

4. Lid 1, onder b) en c), is niet van 
toepassing op activiteiten die worden 
verricht door autoriteiten in de uitoefening 
van het overheidsgezag.

Or. en

Amendement 2515
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Lid 1, onder b), c) en h), is niet van 
toepassing op activiteiten die worden 
verricht door autoriteiten in de uitoefening 
van het overheidsgezag.

4. Lid 1, onder b) en c), is niet van 
toepassing op activiteiten die worden 
verricht door autoriteiten in de uitoefening 
van het overheidsgezag.

Or. en

Amendement 2516
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde 
openbaar belang moet erkend zijn in de 
EU-wetgeving of de nationale wetgeving 
van de lidstaat waaronder de voor de 
verwerking verantwoordelijke ressorteert.

Schrappen

Or. en

Amendement 2517
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving van 
de lidstaat waaronder de voor de 
verwerking verantwoordelijke ressorteert.

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving van 
de lidstaat waaronder de voor de 
verwerking verantwoordelijke ressorteert. 
Deze afwijking wordt alleen gebruikt voor 
incidentele doorgiften. Alle 
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omstandigheden van de doorgifte moeten 
in elk afzonderlijk geval grondig worden 
overwogen.

Or. en

Amendement 2518
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving van 
de lidstaat waaronder de voor de 
verwerking verantwoordelijke ressorteert.

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in internationale 
conventies, de EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving van de lidstaat 
waaronder de voor de verwerking 
verantwoordelijke ressorteert.

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 2519
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving van 
de lidstaat waaronder de voor de 

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving van 
de lidstaat waaronder de voor de 
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verwerking verantwoordelijke ressorteert. verwerking verantwoordelijke ressorteert
of in van toepassing zijnde internationale 
overeenkomsten of regelingen.

Or. en

Motivering

Redenen van de verduidelijking: ondanks de erkenning in overweging 87 dat internationale 
gegevensdoorgifte tussen regelgevende instanties gerechtvaardigd is voor de bescherming 
van "gewichtige redenen van algemeen belang", wordt in artikel 45, lid 3, vastgelegd dat deze 
term uitsluitend betrekking heeft op het recht van de EU of de lidstaat. Er dient te worden 
verduidelijkt dat ook internationale overeenkomsten uit hoofde waarvan buitenlandse 
regelgevende instanties momenteel dergelijke gegevensdoorgifte uitvoeren tot de "gewichtige 
redenen van algemeen belang" behoren.

Amendement 2520
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in de EU-
wetgeving of de nationale wetgeving van 
de lidstaat waaronder de voor de 
verwerking verantwoordelijke ressorteert.

5. Het in lid 1, onder d), bedoelde openbaar 
belang moet erkend zijn in internationale 
conventies, in de EU-wetgeving of de 
nationale wetgeving van de lidstaat 
waaronder de voor de verwerking 
verantwoordelijke ressorteert.

Or. en

Amendement 2521
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker staaft 
de beoordeling en de in lid 1, onder h), 

Schrappen
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bedoelde passende garanties met 
bewijsstukken door middel van de in 
artikel 28 bedoelde documenten en stelt de 
toezichthoudende autoriteit in kennis van 
de doorgifte.

Or. en

Amendement 2522
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker staaft 
de beoordeling en de in lid 1, onder h), 
bedoelde passende garanties met 
bewijsstukken door middel van de in 
artikel 28 bedoelde documenten en stelt de 
toezichthoudende autoriteit in kennis van 
de doorgifte.

Schrappen

Or. en

Amendement 2523
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker staaft de 
beoordeling en de in lid 1, onder h), 
bedoelde passende garanties met 
bewijsstukken door middel van de in 
artikel 28 bedoelde documenten en stelt de 
toezichthoudende autoriteit in kennis van 
de doorgifte.

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker staaft de 
beoordeling en de in lid 1, onder h), 
bedoelde passende garanties met 
bewijsstukken door middel van de in 
artikel 28 bedoelde documenten, wanneer 
dit krachtens artikel 28 nodig blijkt, en 
stelt de toezichthoudende autoriteit in 
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kennis van de doorgifte.

Or. es

Amendement 2524
Sonia Alfano, Gianni Vattimo

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker staaft de 
beoordeling en de in lid 1, onder h), 
bedoelde passende garanties met 
bewijsstukken door middel van de in 
artikel 28 bedoelde documenten en stelt de
toezichthoudende autoriteit in kennis van
de doorgifte.

6. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker staaft de 
beoordeling en de in lid 1, onder h), 
bedoelde passende garanties met 
bewijsstukken door middel van de in 
artikel 28 bedoelde documenten en 
verkrijgt vooraf toestemming voor de 
doorgifte van de toezichthoudende 
autoriteit.

Or. en

Amendement 2525
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. es
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Amendement 2526
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 2527
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 2528
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2529
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
Niet bij EU-wetgeving toegestane 

verstrekkingen
1. Uitspraken van rechters en besluiten 
van bestuurlijke autoriteiten in derde 
landen die een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
gelasten persoonsgegevens vrij te geven, 
worden op geen enkele wijze erkend en 
zijn op geen enkele wijze afdwingbaar, 
tenzij er een verdrag inzake wederzijdse 
bijstand of een internationale 
overeenkomst tussen het verzoekende 
derde land en de EU of een lidstaat 
bestaat.
2. Wanneer een vonnis van een rechtbank 
of gerechtshof of een beslissing van een 
bestuursinstantie van een derde land een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
een verwerker verzoekt om 
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persoonsgegevens mee te delen, brengt de 
voor de verwerking verantwoordelijke, en 
indien van toepassing zijn 
vertegenwoordiger, of de verwerker de 
toezichthoudende autoriteit onmiddellijk 
op de hoogte van het verzoek en vraagt hij 
de toezichthoudende autoriteit om 
toestemming voor de doorgifte.
3. De toezichthoudende autoriteit 
beoordeelt of de verzochte verstrekking 
wel overeenstemt met de verordening en 
in het bijzonder of de verstrekking 
overeenkomstig letters d) en e) van lid 1 
en lid 5 van artikel 44 nodig is en wettelijk 
vereist is.
4. De toezichthoudende autoriteit brengt 
de bevoegde nationale autoriteit op de 
hoogte van het verzoek. De voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker lichten eveneens de betrokkene 
in van het verzoek en de goedkeuring door 
de toezichthoudende autoriteit.
5. De Commissie kan het model van de in 
lid 2 bedoelde meldingen aan de 
toezichthoudende autoriteit en van de 
inkennisstelling van de betrokkene zoals 
bedoeld in lid 4 vaststellen, alsook de 
procedures voor de meldingen en 
inkennisstellingen. De desbetreffende 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Motivering

Met dit voorgesteld amendement worden de bepalingen van artikel 42 van het EC-ontwerp 
opnieuw toegevoegd, aangezien deze bepalingen een betere bescherming bieden tegen 
extraterritoriale toepassing van het recht van derde landen.

Amendement 2530
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
Niet bij EU-wetgeving toegestane 

verstrekkingen
1. Uitspraken van rechters en besluiten 
van bestuurlijke autoriteiten in derde 
landen die een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker 
gelasten persoonsgegevens vrij te geven, 
worden op geen enkele wijze erkend en 
zijn op geen enkele wijze afdwingbaar, 
tenzij er een verdrag inzake wederzijdse 
bijstand of een internationale 
overeenkomst tussen het verzoekende 
derde land en de EU of een lidstaat 
bestaat. 
2. Wanneer een vonnis van een rechtbank 
of gerechtshof of een beslissing van een 
bestuursinstantie van een derde land een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
een verwerker verzoekt om 
persoonsgegevens mee te delen, brengt de 
voor de verwerking verantwoordelijke, en 
indien van toepassing zijn 
vertegenwoordiger, of de verwerker de 
toezichthoudende autoriteit onmiddellijk 
op de hoogte van het verzoek en vraagt hij 
de toezichthoudende autoriteit om 
toestemming voor de doorgifte.
3. De toezichthoudende autoriteit 
beoordeelt of de verzochte verstrekking 
wel overeenstemt met de verordening en 
in het bijzonder of de verstrekking 
overeenkomstig letter d) en e) van lid 1 en 
lid 5 van artikel 44 nodig is en wettelijk 
vereist is.
4. De toezichthoudende autoriteit brengt 
de bevoegde nationale autoriteit op de 
hoogte van het verzoek. De voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker lichten eveneens de betrokkene 
in van het verzoek en de goedkeuring door 
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de toezichthoudende autoriteit. 
5. De Commissie kan het model van de in 
lid 2 bedoelde meldingen aan de 
toezichthoudende autoriteit en van de 
inkennisstelling van de betrokkene zoals 
bedoeld in lid 4 vaststellen, alsook de 
procedures voor de meldingen en 
inkennisstellingen. De desbetreffende 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de in artikel 
87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

Amendement 2531
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
Doorgifte naar clouddiensten onder 

jurisdictie van derde landen
De doorgifte van persoonsgegevens naar 
clouddiensten onder jurisdictie van een 
derde land is verboden, tenzij:
(a) een in dit hoofdstuk vastgelegde 
rechtsgrond voor de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen 
wordt toegepast;
(b) de betrokkene toestemming heeft 
verleend;
(c) de betrokkene toestemming heeft 
verleend na in duidelijke, eenduidige en 
waarschuwende taal in kennis te zijn 
gesteld via een aparte en duidelijk 
zichtbare verwijzing naar:
(i) de mogelijkheid dat de 
persoonsgegevens worden onderworpen 
aan gegevensverzameling of toezicht door 
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autoriteiten van een derde land; en
(ii) het risico dat de door de EU en de 
lidstaat verleende bescherming van 
persoonsgegevens en fundamentele 
rechten niet kan worden gewaarborgd, 
ondanks de rechtsgrond van de doorgifte.

Or. en

Amendement 2532
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In verband met derde landen en 
internationale organisaties nemen de 
Commissie en de toezichthoudende 
autoriteiten de nodige maatregelen om:

1. In verband met derde landen en 
internationale organisaties nemen de 
Commissie en de toezichthoudende 
autoriteiten, in samenwerking met het 
Comité van Verdrag nr. 108 van de Raad 
van Europa, de nodige maatregelen om:

Or. fr

Amendement 2533
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) procedures voor effectieve internationale 
samenwerking te ontwikkelen, zodat de 
handhaving van de wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens wordt 
vergemakkelijkt;

a) procedures voor effectieve internationale 
samenwerking te ontwikkelen, zodat de 
handhaving van de wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens wordt 
gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 2534
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) geschillen met derde landen inzake 
jurisdictie worden opgehelderd en 
opgelost.

Or. en

Amendement 2535
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 
neemt de Commissie de nodige 
maatregelen om de betrekkingen met 
derde landen of internationale 
organisaties, en met name hun 
toezichthoudende autoriteiten, te 
bevorderen, wanneer zij overeenkomstig 
artikel 41, lid 3, bij besluit heeft 
vastgesteld dat zij een passend 
beschermingsniveau waarborgen.

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

Or. es

Amendement 2536
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 
neemt de Commissie de nodige 

2. Met het oog op de toepassing van lid 1 
neemt de Commissie, in samenwerking 
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maatregelen om de betrekkingen met derde 
landen of internationale organisaties, en 
met name hun toezichthoudende 
autoriteiten, te bevorderen, wanneer zij 
overeenkomstig artikel 41, lid 3, bij besluit 
heeft vastgesteld dat zij een passend 
beschermingsniveau waarborgen.

met het Comité van Verdrag nr. 108 van 
de Raad van Europa, de nodige 
maatregelen om de betrekkingen met derde 
landen of internationale organisaties, en 
met name hun toezichthoudende 
autoriteiten, te bevorderen, wanneer zij 
overeenkomstig artikel 41, lid 3, bij besluit 
heeft vastgesteld dat zij een passend 
beschermingsniveau waarborgen.

Or. fr

Motivering

Amendement stemt overeen met het amendement op het vorige lid.

Amendement 2537
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 bis
De Commissie dient beginnende vanaf 
vier jaar na de in artikel 91, lid 1, 
genoemde datum (het tijdstip van de 
inwerkingtreding van onderhavige 
verordening) om de twee jaar bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van 
artikelen 40 en 45. Daartoe kan de 
Commissie de lidstaten en de 
toezichthoudende autoriteiten om 
gegevens verzoeken, die onverwijld 
moeten worden toegezonden. Dit verslag 
wordt openbaar gemaakt.

Or. hu

Motivering

Overeenkomstig de overige verplichtingen om verslag uit te brengen.
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Amendement 2538
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 bis
De samenwerking kan worden 
gerealiseerd mits:
a) de bevoegde autoriteiten van de derde 
landen bevoegdheden hebben voor de 
bescherming van persoonsgegevens en het 
gaat over onderwerpen waarvan die 
autoriteiten overeenkomstig de vigerende 
wetgeving kennis dienen te nemen;
b) er tussen de betrokken bevoegde 
autoriteiten op wederkerigheid gebaseerde 
werkregelingen zijn overeengekomen;
c) de doorgifte van persoonsgegevens 
naar derde landen conform hoofdstuk V 
van de onderhavige verordening 
geschiedt.

Or. es

Amendement 2539
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 bis
Verslag van de Commissie

De Commissie dient vanaf vier jaar na de 
in artikel 91, lid 1, genoemde datum, en 
niet later dan [inwerkingtreding van deze 
verordening] regelmatig een verslag in bij 
het Europees Parlement en de Raad over 
de toepassing van de artikelen 40 tot en 
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met 45. Daartoe vraagt de Commissie 
informatie aan de lidstaten, de 
toezichthoudende autoriteiten en het 
Comité van Verdrag nr. 108 van de Raad 
van Europa, die haar deze informatie 
zonder ongegronde vertraging bezorgen. 
Het verslag wordt openbaar gemaakt.

Or. fr

Motivering

Dit amendement vormt een aanvulling op amendement 263 van de rapporteur.

Amendement 2540
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 ter
De in lid 3, onder b), bedoelde 
werkregelingen waarborgen dat:
a) de bevoegde autoriteiten een 
rechtvaardiging geven over het onderwerp 
van het verzoek om samenwerking;
b) eenieder die werkzaam is of is geweest 
bij de bevoegde autoriteiten van het derde 
land die de informatie ontvangen, 
onderworpen is aan het beroepsgeheim;
c) de bevoegde autoriteiten van het derde 
land de resultaten van de samenwerking 
alleen kunnen gebruiken voor de 
uitvoering van aan de bescherming van 
persoonsgegevens gerelateerde taken;
d) in het geval de bevoegde autoriteit van 
het derde land het voornemen heeft 
informatie die zij in het licht van de 
samenwerking heeft ontvangen aan een 
derde door te geven, zij hier van tevoren 
specifiek en schriftelijk toestemming voor 
moet krijgen van de autoriteit die haar de 
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informatie ter beschikking heeft gesteld, 
behalve in het geval waarin deze 
overdracht noodzakelijk is krachtens het 
nationale recht, of verordonneerd door 
een juridisch orgaan en een noodzakelijke 
maatregel vormt om openbare belangen 
veilig te stellen op het gebied van:
i) het voorkomen, onderzoeken of 
vervolgen van strafbare feiten;
ii) het toezicht, de inspectie of de 
regulerende functie die, zij het 
incidenteel, samenhangen met de taken 
van de officiële autoriteit binnen het 
toepassingsbereik van de overeenkomst.
In dat geval wordt de autoriteit die de 
informatie beschikbaar heeft gesteld van 
tevoren geïnformeerd.
e) er passende technische en 
organisatorische veiligheidsmaatregelen 
worden vastgesteld ter bescherming van 
persoonsgegevens tegen vernietiging, 
hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, 
tegen verlies, tegen ongeoorloofde 
wijziging of verspreiding van of toegang 
tot de gegevens en tegen alle andere 
vormen van onrechtmatige verwerking 
van persoonsgegevens;
f) het verzoek om samenwerking van de 
bevoegde autoriteit van het derde land 
moet worden afgewezen wanneer:
i) deze een ongunstige uitwerking heeft op 
de soevereiniteit, de veiligheid of de 
openbare orde van de Gemeenschap of de 
aangezochte lidstaat; of
ii) indien voor dezelfde handelingen en 
tegen dezelfde personen reeds een 
gerechtelijke procedure is ingeleid bij de 
bevoegde autoriteiten van de aangezochte 
lidstaat.

Or. es
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Amendement 2541
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 quater
De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de in de leden 3 en 4 bedoelde 
werkregelingen.

Or. es

Amendement 2542
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 45 quinquies
Met het oog op de toepassing van lid 1 
neemt de Commissie de nodige 
maatregelen om de betrekkingen met 
derde landen of internationale 
organisaties, en met name hun 
toezichthoudende autoriteiten, te 
bevorderen, wanneer zij overeenkomstig 
artikel 41, lid 3, bij besluit heeft 
vastgesteld dat zij een passend 
beschermingsniveau waarborgen.

Or. es

Amendement 2543
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat één of 
meer overheidsinstanties verantwoordelijk
zijn voor het toezicht op de toepassing van 
deze verordening en een bijdrage leveren 
aan de uniforme toepassing ervan in de 
hele Unie, teneinde de grondrechten en 
fundamentele vrijheden van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking 
van hun persoonsgegevens te beschermen 
en het vrije verkeer van persoonsgegevens 
binnen de Unie te vergemakkelijken. 
Daartoe werken de toezichthoudende 
autoriteiten samen met elkaar en met de 
Commissie.

1. Elke lidstaat zorgt ervoor dat een 
toezichthoudende instantie primair 
verantwoordelijk is voor het toezicht op de 
toepassing van deze verordening en een 
bijdrage leveren aan de uniforme 
toepassing ervan in de hele Unie, teneinde 
de grondrechten en fundamentele vrijheden 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van hun persoonsgegevens te 
beschermen en het vrije verkeer van 
persoonsgegevens binnen de Unie te 
vergemakkelijken. Daartoe werken de 
toezichthoudende autoriteiten samen met 
elkaar en met de Commissie.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2544
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Elke toezichthoudende autoriteit 
heeft de bevoegdheid om administratieve 
overtredingen te bestraffen. De 
toezichthoudende autoriteiten mogen 
alleen sancties opleggen aan voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers die hun belangrijkste vestiging 
in dezelfde lidstaat hebben, of in 
coördinatie met de artikelen 56 en 57 
indien de toezichthoudende autoriteit van 
de lidstaat waar de belangrijkste vestiging 
zich bevindt, niet optreedt.

Or. en
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Amendement 2545
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De toezichthoudende autoriteit treedt bij 
de uitvoering van haar taken en de 
uitoefening van haar bevoegdheden 
volledig onafhankelijk op, onverminderd 
de bepalingen van hoofdstuk VII inzake 
samenwerking en conformiteit.

Or. en

Amendement 2546
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2547
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

de uitvoering van haar taken en de 
uitoefening van haar bevoegdheden 
volledig onafhankelijk op, onverminderd 
de bepalingen van hoofdstuk VII van 
onderhavige verordening inzake 
samenwerking en conformiteit en de 
juridische en administratieve grenzen van 
de eigen lidstaat.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijk overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2548
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2549
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Bij de uitvoering van hun taken vragen 
noch aanvaarden de leden van de 
toezichthoudende autoriteit instructies van 
wie dan ook en blijven zij volledig 
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onafhankelijk en onpartijdig. 

Or. en

Amendement 2550
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De leden van de toezichthoudende 
autoriteit onthouden zich van alle 
handelingen die onverenigbaar zijn met 
hun taken en verrichten gedurende hun 
ambtstermijn geen andere, al dan niet 
bezoldigde, beroepswerkzaamheden.

3. De leden van de toezichthoudende 
autoriteiten onthouden zich van alle 
handelingen die onverenigbaar zijn met 
hun taken en verrichten gedurende hun 
ambtstermijn geen andere, al dan niet 
bezoldigde, beroepswerkzaamheden.

Or. es

Amendement 2551
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na beëindiging van hun ambtstermijn 
betrachten de leden van de 
toezichthoudende autoriteit bij het 
aanvaarden van functies en voordelen 
eerlijkheid en kiesheid.

4. Na beëindiging van hun ambtstermijn 
betrachten de leden van de 
toezichthoudende autoriteiten bij het 
aanvaarden van functies en voordelen 
eerlijkheid en kiesheid.

Or. es

Amendement 2552
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 5



PE506.169v02-00 126/160 AM\929519NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteit kan
beschikken over passende menselijke, 
technische en financiële middelen, en de 
huisvesting en infrastructuur die nodig zijn 
om haar taken en bevoegdheden, 
waaronder die in het kader van wederzijdse 
bijstand, samenwerking en deelname aan 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, effectief uit te 
voeren en uit te oefenen.

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

Or. es

Amendement 2553
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteit kan beschikken 
over passende menselijke, technische en 
financiële middelen, en de huisvesting en 
infrastructuur die nodig zijn om haar taken 
en bevoegdheden, waaronder die in het 
kader van wederzijdse bijstand, 
samenwerking en deelname aan het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, effectief uit te 
voeren en uit te oefenen.

5. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteit kan beschikken 
over passende menselijke, technische en 
financiële middelen, en de huisvesting en 
infrastructuur die nodig zijn om haar taken 
en bevoegdheden, waaronder die in het 
kader van wederzijdse bijstand, 
samenwerking en deelname aan het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, effectief uit te 
voeren en uit te oefenen. De lidstaten 
zorgen ervoor dat de toezichthoudende 
autoriteiten bestaan uit ten minste één lid 
per 200 000 burgers of 100 leden, 
afhankelijk van welk aantal minder is. 
Ten minste een op de vijf leden moet over 
een diploma in de rechten beschikken.
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Or. en

Motivering

Momenteel is het beschermingsniveau van persoonsgegevens per lidstaat erg verschillend, 
niet alleen omdat er verschillende nationale wetgevingen zijn, maar ook omdat er veel 
verschillen zijn in de middelen, vaardigheden en het personeel van nationale centra voor 
dataverwerking. Het huidige voorstel maakt gebruik van zeer vage richtsnoeren uit de oude 
richtlijn, waarvan al is aangetoond dat ze ineffectief zijn. Het amendement waarborgt 
minimale normen die moeten leiden tot snellere procedures van hoge kwaliteit.

Amendement 2554
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de 
toezichthoudende autoriteit haar eigen 
personeelsleden heeft, die door het hoofd 
van de toezichthoudende autoriteit worden 
benoemd en onder zijn leiding staan.

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

Or. es

Amendement 2555
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De lidstaten zorgen ervoor, in 
overeenstemming met de interne verdeling 
van de bevoegdheden, dat het financieel
toezicht op de toezichthoudende 
autoriteiten hun onafhankelijkheid niet in 
het gedrang brengt. De lidstaten zorgen 
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beschikt. De begroting wordt openbaar 
gemaakt.

ervoor, in overeenstemming met de 
interne verdeling van de bevoegdheden, 
dat de toezichthoudende autoriteiten over 
een eigen jaarlijkse begroting beschikken. 
De begroting wordt openbaar gemaakt.

Or. es

Amendement 2556
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit ofwel door het 
parlement ofwel door de regering van de 
betrokken lidstaat worden benoemd.

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit ofwel door het 
parlement ofwel – na raadpleging van het 
parlement – door de regering van de 
betrokken lidstaat worden benoemd, zien 
er op toe dat de potentiële politieke 
invloed zo klein mogelijk is en stellen 
voorschriften op inzake de persoonlijke 
kwalificaties, het vermijden van 
belangenconflicten en de positie van de 
leden.

Or. hu

Motivering

Overeenkomstig overweging 95.

Amendement 2557
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit ofwel door het 

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit door het 
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parlement ofwel door de regering van de 
betrokken lidstaat worden benoemd.

parlement van de betrokken lidstaat
worden benoemd.

Or. en

Amendement 2558
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit ofwel door het 
parlement ofwel door de regering van de 
betrokken lidstaat worden benoemd.

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit, na raadpleging 
van het parlement, ofwel door het 
parlement van de betrokken lidstaat ofwel 
door diens regering na raadpleging van 
diens parlement, ofwel door diens hoogste 
gerechtelijke instantie worden benoemd.

Or. en

Motivering

In ten minste één lidstaat worden de leden van de gegevensbeschermingscommissie benoemd 
door het hooggerechtshof.

Amendement 2559
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit ofwel door het 
parlement ofwel door de regering van de 
betrokken lidstaat worden benoemd.

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit of autoriteiten
ofwel door het parlement ofwel door de 
bestuurslichamen van de betrokken 
lidstaat worden benoemd.

Or. es
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Amendement 2560
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit ofwel door het 
parlement ofwel door de regering van de 
betrokken lidstaat worden benoemd.

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de 
toezichthoudende autoriteit door het 
parlement van de betrokken lidstaat 
worden benoemd.

Or. en

Amendement 2561
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2562
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2563
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Een lid kan worden ontheven, indien hij 
niet langer voldoet aan de voorwaarden 
voor de uitvoering van zijn taken als lid 
van de toezichthoudende autoriteit.

Or. en

Amendement 2564
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) de oprichting en het statuut van de 
toezichthoudende autoriteit of autoriteiten;
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Or. es

Amendement 2565
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2566
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2567
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2568
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2569
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es
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Amendement 2570
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bevoegde professionele toezichthoudende 
autoriteiten bestaan voor personen die 
onder voor bepaalde beroepen geldende 
privileges vallen of gebonden zijn aan het 
beroepsgeheim, mogen deze organen de 
toezichthoudende autoriteit opzetten voor 
de gegevensverwerking door de personen 
op wie zij toezien.

Or. en

Motivering

Er dienen afzonderlijke regels van toepassing te zijn op personen die vallen onder voor 
bepaalde beroepen geldende privileges, gebonden zijn aan een door de staat gereguleerd 
beroepsgeheim, een wettelijke geheimhoudingsplicht hebben in de uitoefening van hun beroep 
of enige andere verplichting om persoonsgegevens niet vrij te geven.

Amendement 2571
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor zover ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
bevoegde professionele toezichthoudende 
autoriteiten bestaan voor personen die 
onder voor bepaalde beroepen geldende 
privileges vallen of gebonden zijn aan het 
beroepsgeheim, mogen deze organen de 
toezichthoudende autoriteit opzetten voor 
de gegevensverwerking door de personen 
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op wie zij toezien.

Or. en

Amendement 2572
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis
De regels en procedures uit hoofde 
waarvan toezichthoudende autoriteiten 
hun taken en bevoegdheden met 
betrekking tot betrokkenen, voor de 
verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers uitoefenen, moeten voldoen 
aan artikel 6 van het EVRM.

Or. en

Motivering

Momenteel hebben veel lidstaten geen schriftelijke of voldoende gedocumenteerde 
procedures. Sommige lidstaten hebben procedures opgesteld die mogelijk een inbreuk vormen 
op artikel 6 van het EVMR ("eerlijk proces"). Hierdoor ontstaat rechtsonzekerheid en kunnen 
willekeurige besluiten worden genomen waardoor betrokkenen, voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers kunnen worden geschaad. Met name onafhankelijke 
organen die geen politieke verantwoording verschuldigd zijn, worden in het algemeen 
onderworpen aan strikte procedurele regels.

Amendement 2573
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis
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Toezicht op personen die gehouden zijn 
tot beroepsgeheim

Voor zover op het ogenblik van 
inwerkingtreding van deze verordening 
instanties belast zijn met het toezicht op 
personen die gehouden zijn tot 
beroepsgeheim, kunnen deze instanties de 
toezichthoudende autoriteit oprichten. 

Or. en

Amendement 2574
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2575
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ten aanzien van de overeenkomstig de 
nationale wetgeving en de praktijk
vertrouwelijke informatie die hun bij hun
uitvoering van hun officiële taken ter 
kennis is gekomen, zijn de leden en de 
personeelsleden van de toezichthoudende 
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beroepsgeheim. autoriteiten zowel tijdens hun ambtstermijn 
als daarna gebonden aan het 
beroepsgeheim.

Or. en

Amendement 2576
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Ten aanzien van de vertrouwelijke 
informatie die hun bij de uitvoering van 
hun officiële taken ter kennis is gekomen, 
geldt voor de leden en de personeelsleden 
van de toezichthoudende autoriteit zowel 
tijdens hun ambtstermijn als daarna het 
beroepsgeheim, waarbij zij hun taken 
onafhankelijk en transparant uitvoeren, 
zoals vastgesteld in de verordening. 

Or. en

Amendement 2577
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke persoon die feiten met betrekking tot 
de verwerking van persoonsgegevens ter 
kennis van de toezichthoudende autoriteit 
brengt, wordt ontheven van zijn eventueel 
beroepsgeheim; deze persoon wordt tegen 
elke vervolging beschermd.

Or. fr
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Motivering

Het beroepsgeheim mag niet verhinderen dat met name personen die bij de verwerking van 
persoonsgegevens betrokken zijn, aan de bevoegde toezichthoudende autoriteiten gevallen ter 
kennis brengen waarbij de gegevensverwerking verkeerd loopt en dat deze personen tegen 
elke eventuele vervolging worden beschermd.

Amendement 2578
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit oefent 
op het grondgebied van haar lidstaat de 
bevoegdheden uit die haar overeenkomstig 
deze verordening zijn toegekend.

1. Elke toezichthoudende autoriteit oefent 
op het grondgebied van haar lidstaat de 
bevoegdheden uit die haar overeenkomstig 
deze verordening zijn toegekend. Het 
toezicht op gegevensverwerking door een 
overheidsdienst wordt alleen uitgevoerd 
door de toezichthoudende autoriteit van 
die lidstaat.

Or. en

Amendement 2579
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende 
autoriteit van de belangrijkste vestiging 
van de voor de verwerking 

Schrappen
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verantwoordelijke of de verwerker 
bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, onverminderd de bepalingen 
van hoofdstuk VII van deze verordening.

Or. en

Amendement 2580
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker de belangrijkste vestiging heeft 
aangewezen overeenkomstig artikel 22 
bis, is de toezichthoudende autoriteit van 
de belangrijkste vestiging van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker als enige bevoegd voor het 
toezicht op alle verwerkingen van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker in alle lidstaten, onverminderd 
de bepalingen van hoofdstuk VII van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 2581
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat
gevestigd, is de toezichthoudende 
autoriteit van de belangrijkste vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker bevoegd 
voor het toezicht op de verwerkingen van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker in alle lidstaten, 
onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

2. Wanneer de verordening uit hoofde van 
artikel 3, lid 1, van toepassing is, is de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat
of het gebied waar de belangrijkste 
vestiging van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker op wie 
deze verordening van toepassing is zich 
bevindt. Geschillen moeten worden 
beslecht overeenkomstig de in artikel 58 
vastgestelde conformiteitstoetsing, 
onverminderd de andere bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

Or. en

Amendement 2582
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, behalve als het gaat om 
besluiten in antwoord op klachten waar in 
artikel 73 naar wordt verwezen, waarbij 
de toezichthoudende autoriteit van de 
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belangrijkste vestiging instaat voor de 
coördinatie van het optreden van de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten,
onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

Or. es

Amendement 2583
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende 
autoriteit van de belangrijkste vestiging 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, onverminderd de bepalingen 
van hoofdstuk VII van deze verordening.

2. Wanneer de verordening uit hoofde van 
artikel 3, lid 1, van toepassing is, is de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
of het gebied waar de belangrijkste 
vestiging van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker op wie 
deze verordening van toepassing is zich 
bevindt. Geschillen moeten worden 
beslecht overeenkomstig de in artikel 58 
vastgestelde conformiteitstoetsing, 
onverminderd de andere bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening. Deze 
bepaling is ook van toepassing op 
rechtspersonen van een groep 
ondernemingen, wanneer deze 
ondernemingen zich in meer dan één 
lidstaat bevinden.

Or. en

Motivering

Gedeeltelijk overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2584
Carmen Romero López
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Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, behalve als het gaat om 
besluiten in antwoord op klachten waar in 
artikel 73 naar wordt verwezen, waarbij 
de toezichthoudende autoriteit van de 
belangrijkste vestiging instaat voor de 
coördinatie van het optreden van de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten,
onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

Or. es

Motivering

Er wordt een mechanisme voorgesteld voor de besluitvorming door de toezichthoudende 
autoriteiten in alle zaken die voortvloeien uit klachten van burgers in hun lidstaat. Al 
naargelang de zaak, kan men een beroep doen op een procedure die door een hoofdautoriteit 
zal worden gecoördineerd en waarbij onenigheden in het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zullen worden opgelost. Dit alles om de praktische toepassing van het 
systeem mogelijk te maken wanneer dat in gang wordt gezet door een klacht van een 
betrokkene.

Amendement 2585
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 
lidstaten, onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening. De 
bepalingen uit de arbeidswetgeving en 
collectieve overeenkomsten blijven 
onverminderd van kracht.

Or. en

Amendement 2586
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, is de toezichthoudende autoriteit 
van de belangrijkste vestiging van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker bevoegd voor het toezicht op de 
verwerkingen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in alle 

2. Wanneer de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader 
van de activiteiten van een vestiging van 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
of een verwerker in de Unie, en de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker is in meer dan één lidstaat 
gevestigd, beslist de toezichthoudende 
autoriteit na raadpleging van het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming welke autoriteit 
toezicht zal houden op de verwerkingen 
van de voor de verwerking 
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lidstaten, onverminderd de bepalingen van 
hoofdstuk VII van deze verordening.

verantwoordelijken en de verwerkers in 
alle lidstaten, onverminderd de bepalingen 
van hoofdstuk VII van deze verordening. 

Or. en

Amendement 2587
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit artikel is uitsluitend van toepassing 
wanneer en voor zover de verwerking van 
persoonsgegevens in de lidstaten op 
eenvormige wijze plaatsvindt.

Or. de

Motivering

Bij de in artikel 51 vastgestelde concentratie van bevoegdheden moet worden verduidelijkt 
dat deze alleen bij eenvormige gegevensverwerking wordt toegepast.

Amendement 2588
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In gevallen als bedoeld onder artikel 
3, lid 2, en wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke overeenkomstig artikel 
25 een vertegenwoordiger in de Unie heeft 
aangesteld, is de toezichthoudende 
autoriteit van de vestiging van de 
vertegenwoordiger als enige bevoegd om 
toezicht te houden in alle lidstaten op alle 
verwerkingshandelingen die door of 
namens die voor de verwerking 
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verantwoordelijke worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 2589
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de verordening uit hoofde 
van artikel 3, lid 2, van toepassing is, is de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
of het gebied waar de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vertegenwoordiger 
in de Unie heeft aangewezen 
overeenkomstig artikel 25.

Or. en

Amendement 2590
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de verordening uit hoofde 
van artikel 3, lid 2, van toepassing is, is de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
of het gebied waar de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vertegenwoordiger 
in de Unie heeft aangewezen 
overeenkomstig artikel 25.

Or. en
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Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2591
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Wanneer de verordening van 
toepassing is op meerdere voor de 
verwerking verantwoordelijken of/en 
verwerkers binnen dezelfde groep van 
ondernemingen uit hoofde van artikel 3, 
lid 1 en 2, is slechts één toezichthoudende 
autoriteit bevoegd en deze wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 51, lid 2.

Or. en

Amendement 2592
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Wanneer de verordening van 
toepassing is op meerdere voor de 
verwerking verantwoordelijken en/of 
verwerkers met dezelfde groep van 
ondernemingen uit hoofde van artikel 3, 
lid 1 en 2, is slechts één toezichthoudende 
autoriteit bevoegd en deze wordt bepaald 
overeenkomstig artikel 51, lid 2.

Or. en
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Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2593
Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit is niet 
bevoegd om toe te zien op verwerkingen 
door gerechtelijke instanties in het kader 
van hun gerechtelijke taken.

Schrappen

Or. hu

Amendement 2594
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit is niet 
bevoegd om toe te zien op verwerkingen
door gerechtelijke instanties in het kader 
van hun gerechtelijke taken.

3. De toezichthoudende autoriteit is niet 
bevoegd om toe te zien op taken die met 
het oog op een onafhankelijke uitvoering 
daarvan aan gerechtelijke instanties zijn 
toegewezen. Dit geldt ook voor zover 
verwerkingen door de onafhankelijke 
rechter worden gelast, goedgekeurd of 
toelaatbaar verklaard.

Or. de

Motivering

De in artikel 51, lid 3, van de verordening vastgestelde uitzonderingsregeling moet rekening 
houden met de onafhankelijkheid van de rechter. Daarom moet zij overal van toepassing zijn 
waar rechtbanken feitelijk onafhankelijk optreden. Dat is niet alleen het geval op het centrale 
gebied van de rechtspraak, maar ook op gebieden waar de rechtbanken juist met het oog op 
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een onafhankelijke uitvoering bepaalde taken krijgen toevertrouwd.

Amendement 2595
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit is niet
bevoegd om toe te zien op verwerkingen 
door gerechtelijke instanties in het kader 
van hun gerechtelijke taken.

3. De toezichthoudende autoriteit kan 
bevoegd zijn om toe te zien op 
verwerkingen door gerechtelijke instanties 
in het kader van hun gerechtelijke taken.

Or. en

Motivering

Uit hoofde van Conventie 108 en het bijbehorende aanvullende protocol aangaande de 
verplichting tot onafhankelijk toezicht, kunnen toezichthoudende autoriteiten bevoegd zijn om 
toezicht te houden op de verwerkingen van gerechtelijke instanties. Tevens druist het niet 
toelaten van toezicht door de toezichthoudende autoriteiten in tegen de traditie van een aantal 
lidstaten, waar gerechtelijke handelingen, met enige aanpassingen, worden onderworpen aan 
onafhankelijk toezicht.

Amendement 2596
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit is niet 
bevoegd om toe te zien op verwerkingen 
door gerechtelijke instanties in het kader 
van hun gerechtelijke taken.

3. De toezichthoudende autoriteit is niet 
bevoegd om toe te zien op verwerkingen 
door gerechtelijke instanties in het kader 
van hun gerechtelijke taken, noch op 
verwerkingen door voor de verwerking 
verantwoordelijken die gebonden zijn aan 
het beroepsgeheim.

Or. en
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Amendement 2597
Alexandra Thein

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit is niet 
bevoegd om toe te zien op verwerkingen 
door gerechtelijke instanties in het kader 
van hun gerechtelijke taken.

3. De toezichthoudende autoriteit is niet 
bevoegd om toe te zien op verwerkingen 
door gerechtelijke instanties in het kader 
van hun gerechtelijke taken of door 
notarissen die handelen in hun officiële 
hoedanigheid.

Or. en

Motivering

Zoals vastgesteld in bovenstaande overweging 99 heeft de onafhankelijkheid van de rechter 
ook betrekking op het gebied van de preventieve rechtspleging. De meeste lidstaten hebben 
een gedeelte van de bevoegdheden van de preventieve rechtspleging overgeheveld van 
rechters naar notarissen, als onafhankelijke dragers van openbaar gezag. Bijgevolg dienen de 
verwerkingen van persoonsgegevens door notarissen, in hun hoedanigheid als dragers van 
openbaar gezag, ook worden gevrijwaard van de bevoegdheden van de toezichthoudende 
autoriteit teneinde de onafhankelijkheid van notarissen te waarborgen.

Amendement 2598
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit is niet 
bevoegd om toe te zien op verwerkingen 
door gerechtelijke instanties in het kader 
van hun gerechtelijke taken.

3. De toezichthoudende autoriteit is niet 
bevoegd om toe te zien op verwerkingen:

(a) door een rechter;
(b) door een persoon die handelt op 
instructie van of namens een rechter;
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(c) met als doel gerechtelijke taken te 
verrichten, waaronder de aanstellings-, 
disciplinaire, administratieve of 
leidinggevende taken van rechters.

Or. en

Amendement 2599
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Onverminderd lid 5 ontvangt iedere 
toezichthoudende autoriteit elk aan haar 
verzonden verzoek van een in die lidstaat 
woonachtige betrokkene waarvan de 
gegevens worden verwerkt of 
waarschijnlijk worden verwerkt door een 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
verwerker gevestigd in een andere 
lidstaat, en geeft dit door aan de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit als bepaald in 
lid 2. De bevoegde toezichthoudende 
autoriteit stelt de toezichthoudende 
autoriteit van de betrokkene in kennis en 
werkt ermee samen in overeenstemming 
met artikel 55.

Or. en

Amendement 2600
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) ziet toe op en waarborgt de toepassing Schrappen
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van deze verordening;

Or. en

Amendement 2601
Axel Voss

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) neemt kennis van klachten van 
betrokkenen of van verenigingen die 
overeenkomstig artikel 73 betrokkenen 
vertegenwoordigen, onderzoekt de 
aangelegenheid in de mate waarin dat 
nodig is en stelt de betrokkene of de 
vereniging binnen een redelijke termijn in 
kennis van de vooruitgang en het resultaat 
van de klacht, met name of verder 
onderzoek of coördinatie met een andere 
toezichthoudende autoriteit nodig is;

b) kennis neemt van klachten van 
betrokkenen, onderzoekt de 
aangelegenheid in de mate waarin dat 
nodig is en stelt de betrokkene of de 
vereniging binnen een redelijke termijn in 
kennis van de vooruitgang en het resultaat 
van de klacht, met name of verder 
onderzoek of coördinatie met een andere 
toezichthoudende autoriteit nodig is;

Or. en

Motivering

Gegevensbescherming is een persoonlijk grondrecht en kan niet worden overgedragen.

Amendement 2602
Judith Sargentini

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verricht onderzoeken hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op basis van een klacht of 
op verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit, en stelt de 
betrokkene, als die bij die 
toezichthoudende autoriteit een klacht 

d) verricht onderzoeken hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op basis van een klacht of 
van specifieke en gedocumenteerde 
gegevens betreffende vermeende 
onrechtmatige verwerking of op verzoek 
van een andere toezichthoudende autoriteit, 
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heeft ingediend, binnen een redelijke 
termijn in kennis van het resultaat van de 
onderzoeken;

en stelt de betrokkene, als die bij die 
toezichthoudende autoriteit een klacht 
heeft ingediend, binnen een redelijke 
termijn in kennis van het resultaat van de 
onderzoeken;

Or. en

Motivering

Met dit amendement worden de toezichthoudende organen uitdrukkelijk gemachtigd om 
onderzoek te verrichten op basis van verslagen van klokkenluiders (anders dan klachten van 
betrokkenen).

Amendement 2603
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2604
Carmen Romero López

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verricht onderzoeken hetzij op eigen 
initiatief, hetzij op basis van een klacht of 

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

van meldingen aangaande een 
onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens of op verzoek van een 
andere toezichthoudende autoriteit, en stelt 
de betrokkene, als die bij die 
toezichthoudende autoriteit een klacht 
heeft ingediend, binnen een redelijke 
termijn in kennis van het resultaat van de 
onderzoeken;

Or. es

Motivering

Hier wordt gespecificeerd dat een van de taken van de toezichthoudende autoriteit het 
verrichten van onderzoek is, niet alleen op basis van klachten van betrokkenen, maar ook op 
basis van informatie die door informanten wordt verstrekt.

Amendement 2605
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) wordt geraadpleegd door de instellingen 
en organen van de lidstaat over wettelijke 
en bestuursrechtelijke maatregelen in 
verband met de bescherming van de 
rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen inzake de verwerking van 
persoonsgegevens;

f) wordt geraadpleegd door de instellingen 
en organen van de lidstaat over wettelijke 
en bestuursrechtelijke maatregelen inzake
de bescherming van de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen inzake 
de verwerking van persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 2606
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter f bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) bepaalt in welke gevallen een 
privacy-effectbeoordeling in de zin van 
artikel 33 dient te worden uitgevoerd, met 
name wanneer zij wordt geraadpleegd 
door de instellingen en organen van de 
lidstaten over wetgevende en 
administratieve maatregelen met 
betrekking tot de bescherming van de 
rechten en vrijheden van burgers 
aangaande de verwerking van 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 2607
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) houdt een register bij van alle 
voorafgaande kennisgevingen die voor de 
verwerking verantwoordelijken of 
verwerkers hebben ontvangen over 
bedoelde verwerkingshandelingen 
overeenkomstig artikel 6, lid 1 quater.

Or. en

Amendement 2608
Sarah Ludford

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) voorziet verwerkers en voor de 
verwerking verantwoordelijken van 
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micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen van een uitvoerige lijst 
met verantwoordelijkheden en 
verplichtingen overeenkomstig 
onderhavige verordening.

Or. en

Motivering

Het mkb heeft niet de middelen om zichzelf bekend te maken met alle relevante bepalingen 
van de nieuwe wetgeving. Om onbedoelde inbreuken te voorkomen, dient de 
gegevensbeschermingsautoriteit te voorzien in checklists met betrekking tot de naleving.

Amendement 2609
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) coördineert het certificeringsbeleid 
op het eigen grondgebied, overeenkomstig 
artikel 39.

Or. es

Amendement 2610
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke toezichthoudende autoriteit geeft 
voorlichting aan het brede publiek over de 
risico's, de regels, de garanties en de 
rechten in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. Er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan specifiek op kinderen 
gerichte activiteiten.

2. Elke toezichthoudende autoriteit geeft 
voorlichting aan het brede publiek over de 
risico's, de regels, de garanties en de 
rechten in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en over passende 
maatregelen voor persoonlijke 
bescherming. Er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan specifiek op kinderen 
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gerichte activiteiten.

Or. en

Motivering

Aangezien gegevensbeveiliging een wezenlijk onderdeel vormt van gegevensbescherming, is 
het redelijk om dit gedeelte aan het artikel toe te voegen.

Amendement 2611
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke toezichthoudende autoriteit geeft 
voorlichting aan het brede publiek over de 
risico's, de regels, de garanties en de 
rechten in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. Er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan specifiek op kinderen 
gerichte activiteiten.

2. Elke toezichthoudende autoriteit geeft 
voorlichting aan het brede publiek over de 
risico's, de regels, de garanties en de 
rechten in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en over passende 
maatregelen voor de eigen bescherming. 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan 
specifiek op kinderen gerichte activiteiten.

Or. en

Motivering

Zoals voorgesteld in een resolutie van de conferentie van Duitse 
gegevensbeschermingsautoriteiten in 2012.

Amendement 2612
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke toezichthoudende autoriteit 
geeft samen met het Europees Comité 
voor gegevensbescherming voorlichting 
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aan voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers over de 
risico's, de regels, de garanties en de 
rechten in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens. Deze voorlichting 
omvat een register van de sancties en 
overtredingen. Dit register toont alle 
waarschuwingen en alle sancties zo 
gedetailleerd mogelijk, alsmede 
oplossingen voor overtredingen.

Or. en

Motivering

Hiermee wordt de gewaarwording onder voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers gewaarborgd, alsmede eenvormige toepassing binnen de EU.

Amendement 2613
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De toezichthoudende autoriteit geeft 
geen gegevens vrij die aan haar zijn 
verstrekt indien dergelijke vrijgave kan 
leiden tot aantasting van de rechten of 
vrijheden van anderen, waaronder die van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker. Dit geldt in het bijzonder 
voor:
(a) gegevens betreffende de economische 
belangen en handelsgeheimen van de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
verwerker;
(b) de veiligheidsmaatregelen genomen 
overeenkomstig artikel 30; en 
(c) gegevens die uit hoofde van het recht 
van de Unie of de lidstaat als 
vertrouwelijk zijn aangemerkt.
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Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt getracht te waarborgen dat de aan de toezichthoudende autoriteit 
verstrekte gegevens vertrouwelijk blijven.

Amendement 2614
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit adviseert 
op verzoek elke betrokkene bij de 
uitoefening van zijn rechten uit hoofde van 
deze verordening en werkt daartoe, indien 
nodig, samen met de toezichthoudende 
autoriteiten van andere lidstaten.

3. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
adviseert op verzoek elke betrokkene bij de 
uitoefening van zijn rechten uit hoofde van 
deze verordening en werkt daartoe, indien 
nodig, samen met de toezichthoudende 
autoriteiten van andere lidstaten.

Or. en

Amendement 2615
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De toezichthoudende autoriteit adviseert 
op verzoek elke betrokkene bij de 
uitoefening van zijn rechten uit hoofde van 
deze verordening en werkt daartoe, indien 
nodig, samen met de toezichthoudende 
autoriteiten van andere lidstaten.

3. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
adviseert op verzoek elke betrokkene bij de 
uitoefening van zijn rechten uit hoofde van 
deze verordening en werkt daartoe, indien 
nodig, samen met de toezichthoudende 
autoriteiten van andere lidstaten.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.
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Amendement 2616
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer verzoeken kennelijk 
buitensporig zijn, met name door hun 
repetitieve karakter, kan de 
toezichthoudende autoriteit een vergoeding 
in rekening brengen of ervoor opteren om 
de door de betrokkene gevraagde 
maatregelen niet te nemen. De bewijslast 
met betrekking tot het kennelijk 
buitensporige karakter van het verzoek rust 
op de toezichthoudende autoriteit.

6. Wanneer verzoeken kennelijk 
buitensporig zijn, met name door hun 
repetitieve karakter, kan de 
toezichthoudende autoriteit een vergoeding 
in rekening brengen om de door de 
betrokkene gevraagde maatregelen te 
nemen. Een dergelijke vergoeding mag 
niet hoger zijn dan de kosten van het 
nemen van de gevraagde maatregelen. De 
bewijslast met betrekking tot het kennelijk 
buitensporige karakter van het verzoek rust 
op de toezichthoudende autoriteit.

Or. en

Amendement 2617
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer verzoeken kennelijk 
buitensporig zijn, met name door hun 
repetitieve karakter, kan de
toezichthoudende autoriteit een vergoeding 
in rekening brengen of ervoor opteren om 
de door de betrokkene gevraagde 
maatregelen niet te nemen. De bewijslast 
met betrekking tot het kennelijk 
buitensporige karakter van het verzoek rust 
op de toezichthoudende autoriteit.

6. Wanneer verzoeken kennelijk 
buitensporig zijn, met name door hun 
repetitieve karakter, kan de 
toezichthoudende autoriteit een vergoeding 
in rekening brengen of ervoor opteren om 
de door de betrokkene gevraagde 
maatregelen niet te nemen. De
toezichthoudende autoriteit zal op verzoek
het kennelijk buitensporige karakter van 
het verzoek aantonen.
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Or. en


