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Amendement 2618
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om:

1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om:

Or. en

Amendement 2619
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elk toezichthoudende autoriteit is
bevoegd om:

1. Overeenkomstig artikel 51 is de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
bevoegd om:

Or. en

Amendement 2620
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in 
kennis te stellen van een vermeende 
inbreuk op de voorschriften inzake de 
verwerking van persoonsgegevens en, 

a) de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in 
kennis te stellen van een vermeende 
inbreuk op de voorschriften inzake de 
verwerking van persoonsgegevens en, 
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indien nodig, de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker te 
gelasten die inbreuk met bepaalde 
maatregelen ongedaan te maken, teneinde 
de bescherming van de betrokkene te 
verbeteren;

indien nodig, de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker te 
gelasten die inbreuk met bepaalde 
maatregelen ongedaan te maken, teneinde 
de bescherming van de betrokkene te 
verbeteren of, indien nodig, de voor de 
verwerking verantwoordelijke te 
verplichten de inbreuk in verband met 
persoonsgegevens aan de betrokkene 
mede te delen;

Or. en

Amendement 2621
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) erop toe te zien dat de in artikel 34 
bedoelde voorafgaande toestemmingen en
voorafgaande raadplegingen worden 
nageleefd;

d) erop toe te zien dat de in artikel 34 
bedoelde voorafgaande raadplegingen 
worden nageleefd;

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2622
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de voor de verwerking 
verantwoordelijken en de verwerkers te 
certificeren overeenkomstig artikel 39;
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Or. en

Amendement 2623
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) de voor de verwerking 
verantwoordelijken en de verwerkers te 
certificeren overeenkomstig artikel 39;

Or. en

Amendement 2624
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) de voor de verwerking 
verantwoordelijke en/of de verwerker in 
kennis te stellen van de mogelijkheden 
van beroep in rechte tegen haar besluit.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2625
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter j bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) voert audits uit of stelt plannen voor 
audits op betreffende de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. es

Amendement 2626
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke toezichthoudende autoriteit kan op 
grond van haar onderzoeksbevoegdheid 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verlangen dat zij:

Elke toezichthoudende autoriteit kan op 
grond van haar onderzoeksbevoegdheid 
zonder voorafgaande kennisgeving van de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker verlangen dat zij:

Or. en

Motivering

De bevoegdheid om zonder voorafgaande kennisgeving de voor de verwerking 
verantwoordelijken en de verwerkers te onderzoeken moet de rol van de toezichthoudende 
autoriteit versterken.

Amendement 2627
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke toezichthoudende autoriteit kan op 
grond van haar onderzoeksbevoegdheid 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verlangen dat zij:

De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
kan op grond van haar 
onderzoeksbevoegdheid van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker verlangen dat zij:
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Or. en

Amendement 2628
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke toezichthoudende autoriteit kan op 
grond van haar onderzoeksbevoegdheid 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verlangen dat zij:

Overeenkomstig artikel 51 kan de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit op 
grond van haar onderzoeksbevoegdheid 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
verlangen dat zij:

Or. en

Amendement 2629
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) toegang krijgt tot alle persoonsgegevens 
en alle informatie die zij nodig heeft voor 
de uitvoering van haar taken;

a) toegang krijgt tot alle persoonsgegevens 
en alle documenten en informatie die zij 
nodig heeft voor de uitvoering van haar 
taken;

Or. en

Amendement 2630
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) toegang krijgt tot alle gebouwen en 
terreinen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker, met 
inbegrip van alle installaties en middelen 
voor gegevensverwerking, wanneer er 
redelijke grond bestaat om aan te nemen 
dat er in strijd met deze verordening een 
activiteit wordt verricht.

b) toegang krijgt tot alle gebouwen en 
terreinen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker, met 
inbegrip van alle installaties en middelen 
voor gegevensverwerking.

Or. en

Motivering

Zonder deze schrapping zouden de voor de verwerking verantwoordelijken inspecties ter 
plaatse kunnen vermijden door het bestaan van "redelijke grond" aan te vechten. In dergelijke 
gevallen zouden inspecties alleen na een rechterlijke beslissing kunnen plaatsvinden. In de 
tussentijd zou bewijsmateriaal vernietigd kunnen worden.

Amendement 2631
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) toegang krijgt tot alle gebouwen en 
terreinen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker, met 
inbegrip van alle installaties en middelen 
voor gegevensverwerking, wanneer er 
redelijke grond bestaat om aan te nemen 
dat er in strijd met deze verordening een 
activiteit wordt verricht.

b) toegang krijgt tot alle gebouwen en 
terreinen van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker, met 
inbegrip van alle installaties en middelen 
voor gegevensverwerking.

Or. en

Amendement 2632
Kinga Gál
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Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om schendingen van deze 
verordening ter kennis van de gerechtelijke 
autoriteiten te brengen en daartegen in 
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 74, lid 4, en 
artikel 75, lid 2.

3. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om schendingen van deze 
verordening ter kennis van de gerechtelijke 
autoriteiten te brengen en daartegen in 
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 75, lid 2.

Or. hu

Amendement 2633
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om schendingen van deze 
verordening ter kennis van de gerechtelijke 
autoriteiten te brengen en daartegen in 
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 74, lid 4, en 
artikel 75, lid 2.

3. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om schendingen van deze 
verordening ter kennis van de gerechtelijke 
autoriteiten te brengen en daartegen in 
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 74, lid 4, en 
artikel 75, lid 2.

Or. en

Amendement 2634
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit is
bevoegd om schendingen van deze 
verordening ter kennis van de gerechtelijke 

3. Overeenkomstig artikel 51 is de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
bevoegd om schendingen van deze 
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autoriteiten te brengen en daartegen in 
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 74, lid 4, en 
artikel 75, lid 2.

verordening ter kennis van de gerechtelijke 
autoriteiten te brengen en daartegen in 
rechte op te treden, met name 
overeenkomstig artikel 74, lid 4, en 
artikel 75, lid 2.

Or. en

Amendement 2635
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om administratieve inbreuken te 
bestraffen, met name die welke in 
artikel 79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld.

4. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om administratieve inbreuken te 
bestraffen, met name die welke in 
artikel 79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld.

Or. en

Amendement 2636
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Elke toezichthoudende autoriteit is
bevoegd om administratieve inbreuken te 
bestraffen, met name die welke in 
artikel 79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld.

4. Overeenkomstig artikel 51 is de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
bevoegd om administratieve inbreuken te 
bestraffen, met name die welke in 
artikel 79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld.

Or. en

Amendement 2637
Cornelia Ernst
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Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Een toezichthoudende autoriteit 
betaalt een beloning uit aan een 
informant die informatie verstrekt over 
beschuldigingen van onrechtmatige 
verwerking, ter hoogte van twintig procent 
van de boete die op grond van lid 4 wordt 
opgelegd naar aanleiding van het 
onderzoek van de ontvangen informatie.
In de procedures voor de betaling wordt 
de identiteit van de informant tegen 
openbaarmaking beschermd en is een 
voorziening voor betalingen aan 
anonieme informanten opgenomen.

Or. en

Amendement 2638
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke toezichthoudende autoriteit stelt 
jaarlijks een verslag over haar activiteiten 
op. Het verslag wordt ingediend bij het 
nationale parlement, ter beschikking 
gesteld van de Commissie en het Europees 
Comité voor gegevensbescherming, en 
openbaar gemaakt.

Elke toezichthoudende autoriteit stelt 
jaarlijks een verslag over haar activiteiten 
op. Het verslag wordt ingediend bij het 
respectieve parlement en/of bij de overige 
door de nationale wetgeving aangewezen 
autoriteiten, ter beschikking gesteld van de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, en openbaar 
gemaakt.

Or. es

Amendement 2639
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke toezichthoudende autoriteit stelt 
jaarlijks een verslag over haar activiteiten 
op. Het verslag wordt ingediend bij het 
nationale parlement, ter beschikking 
gesteld van de Commissie en het Europees 
Comité voor gegevensbescherming, en 
openbaar gemaakt.

Elke toezichthoudende autoriteit stelt ten 
minste elke twee jaar een verslag over haar 
activiteiten op. Het verslag wordt 
ingediend bij het nationale parlement, ter 
beschikking gesteld van de Commissie en 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, en openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 2640
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 bis
Hoofdautoriteit

1. 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, of wanneer persoonsgegevens 
van ingezetenen van meerdere lidstaten 
worden verwerkt, fungeert de 
toezichthoudende autoriteit van de 
belangrijkste vestiging van de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker als enig contactpunt voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker.
2. De hoofdautoriteit waarborgt tijdens 
alle fasen van de controleprocedure tegen 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
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of een verwerker in de zin van lid 1 de 
coördinatie met de betrokken autoriteiten.
Daartoe dient ze met name alle relevante 
gegevens in en raadpleegt ze andere 
instanties alvorens een maatregel aan te 
nemen die erop gericht is rechtsgevolgen 
te hebben voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke of voor de verwerker in 
de zin van lid 1.
3. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke niet in de Unie is 
gevestigd en een verwerking binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
betrekking heeft op ingezetenen van 
verschillende lidstaten, wijzen de 
toezichthoudende autoriteiten van de 
betrokken lidstaten de toezichthoudende 
autoriteit aan die als enig contactpunt 
voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker zal 
fungeren.

Or. en

Amendement 2641
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 bis
Hoofdautoriteit en conformiteit
1. Wanneer in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens de betrokkene een 
klacht indient wegens een inbreuk op zijn 
rechten uit hoofde van deze verordening 
of de uniforme toepassing van deze 
verordening als bedoeld in artikel 46 moet 
worden gegarandeerd, wordt de volgende 
procedure toegepast:
a) In geval van een klacht van een 
betrokkene: de voor de betrokkene 
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bevoegde autoriteit is de hoofdautoriteit;
b) In geval geen klacht door een 
betrokkene is ingediend: 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 in meer dan één lidstaat is 
gevestigd, of wanneer persoonsgegevens 
van in verschillende lidstaten wonende 
personen worden verwerkt, treedt de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
waarin de belangrijkste vestiging van de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker zich bevindt op als enig 
contactpunt voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker en als 
hoofdautoriteit.
2. De hoofdautoriteit zorgt in elke fase 
van de toezichtprocedure voor de 
coördinatie met de andere betrokken 
toezichthoudende autoriteiten. Daartoe 
geeft zij alle wezenlijke informatie door 
aan de andere betrokken 
toezichthoudende autoriteiten en 
raadpleegt zij deze, alvorens maatregelen 
met rechtsgevolgen te nemen. De 
hoofdautoriteit houdt zoveel mogelijk 
rekening met de adviezen van de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten.
Tevens betrekt de hoofdautoriteit de 
Commissie bij alle fasen van de 
toezichtprocedure.
Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteiten onder leiding van de 
hoofdautoriteit samen met de Commissie 
binnen vier weken een 
gemeenschappelijke oplossing hebben 
gevonden, is deze oplossing bindend 
zonder dat de zaak hoeft te worden 
voorgelegd aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De betrokkene, de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker beschikken over de in deze 
verordening omschreven en alle andere 
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algemeen toepasselijke rechtsmiddelen.
Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteiten onder leiding van de 
hoofdautoriteit samen met de Commissie 
binnen vier weken geen 
gemeenschappelijke oplossing hebben 
gevonden, wordt de zaak voorgelegd aan 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. Daartoe 
onderneemt de hoofdautoriteit passende 
stappen als voorzien in deze verordening.
3. Wanneer het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
binnen acht weken een 
gemeenschappelijke oplossing hebben 
gevonden, is deze oplossing bindend. De 
betrokkene, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker 
beschikken over de in deze verordening 
omschreven en alle andere algemeen 
toepasselijke rechtsmiddelen.
Wanneer het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
binnen acht weken geen 
gemeenschappelijke oplossing hebben 
gevonden, wordt de Commissie de 
bevoegdheid verleend en opgedragen om 
binnen nog eens vier weken in het kader 
van een gedelegeerde handeling een 
oplossing voor te stellen, waarbij zij 
rekening houdt met het advies van het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming. Doet zij dit niet, 
beschikken alle betrokken partijen, met 
inbegrip van de wetgever, over de in deze 
verordening omschreven en alle andere 
algemeen toepasselijke rechtsmiddelen;
dit geldt met name voor de betrokkene, de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker.
4. Wanneer het Europees Parlement of de 
Raad overeenkomstig de daarvoor 
vastgestelde procedure op inhoudelijke 
gronden bezwaar maakt tegen de 
gedelegeerde handeling, dient de 
Commissie volgens de geldende 
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procedures een wetgevingsvoorstel in. Alle 
betrokken partijen beschikken over de in 
deze verordening omschreven en alle 
andere algemeen toepasselijke 
rechtsmiddelen; dit geldt met name voor 
de betrokkene, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker.

Or. de

Amendement 2642
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 54 bis
Hoofdautoriteit

1. Indien er sprake is van een klacht, 
onderzoek of andere controleactiviteit die 
betrekking heeft op de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
activiteiten van een verantwoordelijke of 
verwerker die is gevestigd in meer dan een 
lidstaat, of indien de verwerking 
betrekking heeft op inwoners uit meer dan 
een lidstaat, informeert een van de 
betrokken toezichthoudende autoriteiten 
de overige betrokken toezichthoudende 
autoriteiten voor aanvang van de 
procedures. Elk van deze betrokken 
toezichthoudende autoriteiten kan 
conform de artikelen 55 en 56 extra 
informatie of samenwerking met de 
informerende autoriteit aanvragen, of een 
gecoördineerd optreden met de overige 
betrokken toezichthoudende autoriteiten 
conform lid 3.
2. De betrokken toezichthoudende 
autoriteit doet de overige betrokken 
autoriteiten een ontwerpmaatregel of 
andere belangrijke informatie toekomen, 
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met inbegrip van een samenvatting van de 
feiten en een juridisch advies, alvorens 
een maatregel te nemen om een open 
procedure met betrekking tot de klacht, 
het onderzoek of de andere 
controleactiviteit af te ronden en deze 
rechtsgevolgen te laten hebben voor een 
verantwoordelijke, een verwerker of 
betrokkene.
3. Indien een toezichthoudende autoriteit 
om een gecoördineerd optreden van alle 
betrokken toezichthoudende autoriteiten 
vraagt, functioneert de toezichthoudende 
autoriteit van de lidstaat waar zich de 
hoofdvestiging van de verantwoordelijke 
of de verwerker bevindt als hoofdautoriteit 
en handelt deze uit naam van en in 
overeenstemming met alle betrokken 
toezichthoudende autoriteiten, in alle 
fases van de toezichtprocedures.

Met het oog hierop zorgt zij er met name 
voor dat ze de betrokken toezichthoudende 
autoriteiten een voorstel van maatregelen 
stuurt.
4. Als een van de betrokken 
toezichthoudende autoriteiten binnen drie 
weken na de presentatie bezwaar 
aantekent tegen het voorstel van 
maatregelen, wordt de kwestie 
overeenkomstig artikel 58 behandeld door 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming.
5. Indien geen van de toezichthoudende 
autoriteiten bezwaar heeft, wordt het 
voorgestelde besluit door alle 
toezichthoudende autoriteiten vastgesteld 
en op nationaal niveau toegepast.
6. Wanneer de leidende autoriteit niet 
binnen een maand na de aanvraag van 
een of meerdere betrokken autoriteiten 
handelt, zijn deze laatste bevoegd om 
voorlopige maatregelen te nemen en 
dragen zij de kwestie conform de in artikel 
58 vastgelegde procedure over aan het 
Europees Comité voor 
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gegevensbescherming.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt een besluitvormingsmechanisme voor de toezichthoudende autoriteiten in 
te stellen voor alles kwesties die voortvloeien uit klachten van burgers van een lidstaat.
Afhankelijk van de kwestie kan de hoofdautoriteit overgaan tot een gecoördineerd optreden
en wordt over verschillen van inzicht beslist door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. 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 2643
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande
toestemmingen en raadplegingen, 
inspecties en de snelle mededeling van 
informatie over de opening en het verloop 
van dossiers wanneer een verwerking 
betrekking kan hebben op betrokkenen in 
verschillende lidstaten.

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
raadplegingen, inspecties en de snelle 
mededeling van informatie over de opening 
en het verloop van dossiers wanneer een 
verwerking betrekking kan hebben op 
betrokkenen in verschillende lidstaten.

Or. en

Motivering

Deze schrapping is het gevolg van de wijziging van artikel 34.
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Amendement 2644
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
toestemmingen en raadplegingen, 
inspecties en de snelle mededeling van 
informatie over de opening en het verloop 
van dossiers wanneer een verwerking 
betrekking kan hebben op betrokkenen in 
verschillende lidstaten.

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
toestemmingen en raadplegingen, 
inspecties en de snelle mededeling van 
informatie over de opening en het verloop 
van dossiers wanneer een verwerking 
betrekking kan hebben op betrokkenen in 
verschillende lidstaten. De 
toezichthoudende autoriteit die de leiding 
heeft overeenkomstig artikel 51, lid 2, 
draagt zorg voor de coördinatie met de 
betrokken relevante autoriteiten en 
fungeert als centraal contactpunt voor de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker.

Or. en

Amendement 2645
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
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leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
toestemmingen en raadplegingen, 
inspecties en de snelle mededeling van 
informatie over de opening en het verloop 
van dossiers wanneer een verwerking 
betrekking kan hebben op betrokkenen in 
verschillende lidstaten.

leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
raadplegingen, inspecties en de snelle 
mededeling van informatie over de opening 
en het verloop van dossiers wanneer 
verwerkingen in verschillende lidstaten
nadelige rechtsgevolgen kunnen hebben 
voor betrokkenen.

Or. en

Amendement 2646
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
toestemmingen en raadplegingen, 
inspecties en de snelle mededeling van 
informatie over de opening en het verloop 
van dossiers wanneer een verwerking 
betrekking kan hebben op betrokkenen in 
verschillende lidstaten.

1. De toezichthoudende autoriteiten 
verstrekken elkaar relevante informatie en 
wederzijdse bijstand om deze verordening 
op een consequente manier ten uitvoer te 
leggen en toe te passen, en nemen 
maatregelen om effectief met elkaar samen 
te werken. De wederzijdse samenwerking 
bestrijkt met name verzoeken om 
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals 
verzoeken om voorafgaande 
toestemmingen en raadplegingen, 
inspecties en de snelle mededeling van 
informatie over de opening en het verloop 
van dossiers wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker vestigingen heeft in meerdere 
lidstaten of wanneer een verwerking 
betrekking kan hebben op betrokkenen in 
verschillende lidstaten. De hoofdautoriteit 
zoals gedefinieerd in artikel 54 bis draagt 
zorg voor de coördinatie met de betrokken 
toezichthoudende autoriteiten en fungeert 
als enig contactpunt voor de voor de 
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verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker.

Or. en

Amendement 2647
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen één maand na de ontvangst 
van het verzoek te beantwoorden. Daarbij 
kan het met name gaan om de toezending 
van relevante informatie over het verloop 
van een onderzoek of de 
handhavingsmaatregelen die zijn 
genomen om verwerkingen die in strijd 
met deze verordening plaatsvinden, te 
doen staken of te verbieden.

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen één maand na de ontvangst 
van het verzoek te beantwoorden.

Or. en

Amendement 2648
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen één maand na de ontvangst 
van het verzoek te beantwoorden. Daarbij 
kan het met name gaan om de toezending 

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen één maand na de ontvangst 
van het verzoek te beantwoorden. Daarbij 
kan het met name gaan om de toezending 
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van relevante informatie over het verloop 
van een onderzoek of de 
handhavingsmaatregelen die zijn genomen 
om verwerkingen die in strijd met deze 
verordening plaatsvinden, te doen staken of 
te verbieden.

van relevante informatie over het verloop 
van een onderzoek of de 
handhavingsmaatregelen die zijn genomen 
om verwerkingen die naar is bewezen in 
strijd met deze verordening plaatsvinden, 
te doen staken of te verbieden.

Or. en

Amendement 2649
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen één maand na de ontvangst 
van het verzoek te beantwoorden. Daarbij 
kan het met name gaan om de toezending 
van relevante informatie over het verloop 
van een onderzoek of de 
handhavingsmaatregelen die zijn genomen 
om verwerkingen die in strijd met deze 
verordening plaatsvinden, te doen staken of 
te verbieden.

2. Elke toezichthoudende autoriteit neemt 
alle passende maatregelen die nodig zijn 
om het verzoek van een andere 
toezichthoudende autoriteit onverwijld en 
uiterlijk binnen twee weken na de 
ontvangst van het verzoek te 
beantwoorden. Daarbij kan het met name 
gaan om de toezending van relevante 
informatie over het verloop van een 
onderzoek of de handhavingsmaatregelen 
die zijn genomen om verwerkingen die in 
strijd met deze verordening plaatsvinden, 
te doen staken of te verbieden.

Or. es

Amendement 2650
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In de in artikel 55, lid 4, bedoelde 
gevallen wordt de wettigheid van de 
maatregel tot uitvoering waartoe het 
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verzoek om bijstand strekt, getoetst aan de 
hand van het recht van de verzoekende 
autoriteit; de rechtmatigheid van de 
tenuitvoerlegging van de bijstand wordt 
vastgesteld aan de hand van het recht van 
de aangezochte autoriteit.

Or. de

Amendement 2651
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De toezichthoudende autoriteiten delen 
de door andere toezichthoudende 
autoriteiten gevraagde informatie 
elektronisch en binnen de kortst mogelijke 
termijn mee met gebruikmaking van een 
standaardformulier.

6. De toezichthoudende autoriteiten delen 
de door andere toezichthoudende 
autoriteiten gevraagde informatie 
elektronisch en binnen de kortst mogelijke 
termijn mee met gebruikmaking van een 
standaardformulier. Voor het verzoek om 
informatie en de mededeling langs 
elektronische weg wordt gebruik gemaakt 
van het Informatiesysteem interne markt.

Or. de

Amendement 2652
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De maatregelen die na een verzoek om 
wederzijdse bijstand worden genomen, zijn 
kosteloos.

7. De maatregelen die na een verzoek om 
wederzijdse bijstand worden genomen, zijn 
kosteloos voor de verzoekende autoriteit.

Or. de
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Amendement 2653
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen één maand op een verzoek van 
een andere toezichthoudende autoriteit 
reageert, is de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit bevoegd om 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, een 
voorlopige maatregel op het grondgebied 
van haar lidstaat te nemen en legt zij de 
aangelegenheid volgens de in artikel 57 
bedoelde procedure voor aan het Europees 
Comité voor gegevensbescherming.

8. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen één maand van de in lid 2 
vastgestelde termijn op een verzoek van 
een andere toezichthoudende autoriteit 
reageert, is de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit bevoegd om 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, een 
voorlopige maatregel op het grondgebied 
van haar lidstaat te nemen en legt zij de 
aangelegenheid volgens de in artikel 57 
bedoelde procedure voor aan het Europees 
Comité voor gegevensbescherming. Zij 
kan tijdelijke maatregelen overeenkomstig 
artikel 53 op het grondgebied van haar 
lidstaat nemen, indien nog geen 
definitieve maatregel kan worden 
genomen omdat nog geen overeenkomst 
voor hulpverlening is bereikt.

Or. en

Amendement 2654
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen één maand op een verzoek van 
een andere toezichthoudende autoriteit 
reageert, is de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit bevoegd om 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, een 
voorlopige maatregel op het grondgebied 
van haar lidstaat te nemen en legt zij de 
aangelegenheid volgens de in artikel 57 

8. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen twee weken op een verzoek van 
een andere toezichthoudende autoriteit 
reageert, is de verzoekende 
toezichthoudende autoriteit bevoegd om 
overeenkomstig artikel 51, lid 1, een 
voorlopige maatregel op het grondgebied 
van haar lidstaat te nemen en legt zij de 
aangelegenheid volgens de in artikel 57 
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bedoelde procedure voor aan het Europees 
Comité voor gegevensbescherming.

bedoelde procedure voor aan het Europees 
Comité voor gegevensbescherming.

Or. es

Amendement 2655
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie kan het model en de 
procedures vastleggen voor de wederzijdse 
bijstand overeenkomstig dit artikel, alsook 
de regelingen voor de elektronische 
uitwisseling van informatie tussen 
toezichthoudende autoriteiten onderling 
en tussen toezichthoudende autoriteiten 
en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, waaronder het in 
lid 6 bedoelde standaardformulier. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Amendement 2656
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie kan het model en de 
procedures vastleggen voor de wederzijdse 
bijstand overeenkomstig dit artikel, alsook 
de regelingen voor de elektronische 
uitwisseling van informatie tussen 
toezichthoudende autoriteiten onderling en 
tussen toezichthoudende autoriteiten en het 

10. De Commissie is bevoegd om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 86, teneinde het 
model en de procedures vast te leggen voor 
de wederzijdse bijstand overeenkomstig dit 
artikel, alsook de regelingen voor de 
elektronische uitwisseling van informatie 
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Europees Comité voor 
gegevensbescherming, waaronder het in 
lid 6 bedoelde standaardformulier. Die 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

tussen toezichthoudende autoriteiten 
onderling en tussen toezichthoudende 
autoriteiten en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, waaronder het in 
lid 6 bedoelde standaardformulier.

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement dat alle uitvoeringshandelingen vervangt door gedelegeerde 
handelingen om de volledige betrokkenheid van het Europees Parlement bij het 
besluitvormingsproces te garanderen.

Amendement 2657
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De Commissie kan het model en de 
procedures vastleggen voor de wederzijdse 
bijstand overeenkomstig dit artikel, alsook 
de regelingen voor de elektronische 
uitwisseling van informatie tussen 
toezichthoudende autoriteiten onderling en 
tussen toezichthoudende autoriteiten en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, waaronder het in 
lid 6 bedoelde standaardformulier. Die 
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

10. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan het model en de 
procedures vastleggen voor de wederzijdse 
bijstand overeenkomstig dit artikel, alsook 
de regelingen voor de elektronische 
uitwisseling van informatie tussen 
toezichthoudende autoriteiten onderling en 
tussen toezichthoudende autoriteiten en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, waaronder het in 
lid 6 bedoelde standaardformulier.

Or. en

Amendement 2658
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In gevallen waarin een verwerking 
betrekking heeft op betrokkenen in 
verschillende lidstaten heeft de 
toezichthoudende autoriteit van elk van die 
lidstaten het recht aan de gezamenlijke 
onderzoeksmissies of de gezamenlijke 
maatregelen deel te nemen. De bevoegde 
toezichthoudende autoriteit nodigt de 
toezichthoudende autoriteit van elk van 
die lidstaten uit tot deelname aan de 
respectieve gezamenlijke 
onderzoeksmissies of gezamenlijke 
maatregelen en beantwoordt onverwijld 
het verzoek van een toezichthoudende 
autoriteit om daaraan deel te nemen.

2. In gevallen waarin een verwerking 
negatieve gevolgen kan hebben voor
betrokkenen in verschillende lidstaten heeft 
de toezichthoudende autoriteit van elk van 
die lidstaten het recht aan de gezamenlijke 
onderzoeksmissies of de gezamenlijke 
maatregelen deel te nemen. De bevoegde 
toezichthoudende autoriteit beantwoordt 
onverwijld het verzoek van een 
toezichthoudende autoriteit om daaraan 
deel te nemen.

Or. en

Amendement 2659
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In gevallen waarin een verwerking 
betrekking heeft op betrokkenen in 
verschillende lidstaten heeft de 
toezichthoudende autoriteit van elk van die 
lidstaten het recht aan de gezamenlijke 
onderzoeksmissies of de gezamenlijke 
maatregelen deel te nemen. De bevoegde 
toezichthoudende autoriteit nodigt de 
toezichthoudende autoriteit van elk van die 
lidstaten uit tot deelname aan de 
respectieve gezamenlijke 
onderzoeksmissies of gezamenlijke 
maatregelen en beantwoordt onverwijld het 
verzoek van een toezichthoudende 
autoriteit om daaraan deel te nemen.

2. In gevallen waarin de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker vestigingen heeft in meerdere 
lidstaten of waarin een verwerking 
betrekking heeft op betrokkenen in 
verschillende lidstaten heeft de 
toezichthoudende autoriteit van elk van die 
lidstaten het recht aan de gezamenlijke 
onderzoeksmissies of de gezamenlijke 
maatregelen deel te nemen. De 
hoofdautoriteit zoals gedefinieerd in 
artikel 54 bis nodigt de toezichthoudende 
autoriteit van elk van die lidstaten uit tot 
deelname aan de respectieve gezamenlijke 
onderzoeksmissies of gezamenlijke 
maatregelen en beantwoordt onverwijld het 
verzoek van een toezichthoudende 
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autoriteit om daaraan deel te nemen. De 
hoofdautoriteit fungeert als het enige 
contactpunt voor de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker.

Or. en

Amendement 2660
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteiten stellen
de praktische aspecten van specifieke 
samenwerkingsmaatregelen vast.

4. De toezichthoudende autoriteiten leggen
de praktische aspecten van specifieke 
samenwerkingsmaatregelen vast in hun 
reglement van orde. De reglementen van 
orde worden gepubliceerd in het 
Publicatieblad van de Europese Unie.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2661
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen één maand aan de in lid 2 
vastgestelde verplichting voldoet, zijn de 
andere toezichthoudende autoriteiten 
bevoegd om overeenkomstig artikel 51, 
lid 1, een voorlopige maatregel op het 
grondgebied van haar lidstaat te nemen.

5. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
niet binnen twee weken aan de in lid 2 
vastgestelde verplichting voldoet, zijn de 
andere toezichthoudende autoriteiten 
bevoegd om overeenkomstig artikel 51, 
lid 1, een voorlopige maatregel op het 
grondgebied van haar lidstaat te nemen.
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Or. es

Amendement 2662
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens een toezichthoudende 
autoriteit een in lid 2 bedoelde maatregel 
neemt, deelt zij de ontwerpmaatregel mee 
aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

1. Alvorens de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit een in lid 2 bedoelde maatregel 
neemt, deelt zij de ontwerpmaatregel mee 
aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

Or. en

Amendement 2663
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens een toezichthoudende autoriteit 
een in lid 2 bedoelde maatregel neemt, 
deelt zij de ontwerpmaatregel mee aan het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

1. Alvorens een toezichthoudende autoriteit 
een in lid 2 bedoelde maatregel neemt, 
deelt zij de ontwerpmaatregel mee aan het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming.

Or. en

Amendement 2664
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alvorens een toezichthoudende 
autoriteit een in lid 2 bedoelde maatregel 
neemt, deelt zij de ontwerpmaatregel mee 
aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

1. Alvorens de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit een in lid 2 bedoelde maatregel 
neemt, deelt zij de ontwerpmaatregel mee 
aan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie.

Or. en

Amendement 2665
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betrekking heeft op verwerkingen die 
verband houden met het aanbieden van 
goederen of diensten aan betrokkenen in 
verschillende lidstaten, of met het 
observeren van hun gedrag; of

a) betrekking heeft op verwerkingen van 
persoonsgegevens die verband houden met 
het aanbieden van goederen of diensten die 
speciaal bedoeld zijn voor betrokkenen in 
verschillende lidstaten, overeenkomstig 
artikel 3, lid 2 en wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke geen 
vertegenwoordiger in de Unie heeft 
aangewezen; of

Or. en

Amendement 2666
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) betrekking heeft op verwerkingen die 
verband houden met het aanbieden van 
goederen of diensten aan betrokkenen in 
verschillende lidstaten, of met het 
observeren van hun gedrag; of

a) betrekking heeft op verwerkingen van 
persoonsgegevens die verband houden met 
het aanbieden van goederen of diensten aan 
betrokkenen in verschillende lidstaten 
wanneer de voor de verwerking 
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verantwoordelijke of de verwerker buiten 
de Unie geen vertegenwoordiger voor het 
grondgebied van de Unie benoemt;

Or. en

Motivering

Met enkele wijzigingen overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2667
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de vaststelling beoogt van een lijst van 
verwerkingen waarvoor overeenkomstig 
artikel 34, lid 5, voorafgaande 
raadpleging moet plaatsvinden; of

Schrappen

Or. en

Amendement 2668
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de goedkeuring beoogt van bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van 
artikel 43.

f) de goedkeuring beoogt van bindende 
bedrijfsvoorschriften in de zin van 
artikel 38 ter.

Or. en

Amendement 2669
Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verwerking voor 
onderzoeksdoeleinden toestaat 
overeenkomstig artikel 81, lid 3, en/of 
artikel 83, lid 3.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2670
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 
een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer een toezichthoudende 
autoriteit geen in lid 2 bedoelde 
ontwerpmaatregel meedeelt of niet voldoet 
aan de verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke 
maatregelen overeenkomstig artikel 56.

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 
een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer een toezichthoudende 
autoriteit geen in lid 2 bedoelde 
ontwerpmaatregel meedeelt of niet voldoet 
aan de verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke 
maatregelen overeenkomstig artikel 56, of 
wanneer een bevoegde toezichthoudende 
autoriteit niet instemt met de door de 
hoofdautoriteit voorgestelde 
ontwerpmaatregel.

Or. en
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Amendement 2671
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 
een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer een toezichthoudende
autoriteit geen in lid 2 bedoelde 
ontwerpmaatregel meedeelt of niet voldoet 
aan de verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke 
maatregelen overeenkomstig artikel 56.

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 
een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer de bevoegde autoriteit 
geen in lid 2 bedoelde ontwerpmaatregel 
meedeelt of niet voldoet aan de 
verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke 
maatregelen overeenkomstig artikel 56.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2672
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 
een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer een toezichthoudende 
autoriteit geen in lid 2 bedoelde 
ontwerpmaatregel meedeelt of niet voldoet 
aan de verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke 

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming kan verzoeken dat 
een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen, 
met name wanneer een toezichthoudende 
autoriteit geen in lid 2 bedoelde 
ontwerpmaatregel meedeelt of niet voldoet 
aan de verplichting tot wederzijdse bijstand 
overeenkomstig artikel 55 of de 
verplichting inzake gezamenlijke 
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maatregelen overeenkomstig artikel 56. maatregelen overeenkomstig artikel 56, of 
indien een bevoegde toezichthoudende 
autoriteit het niet eens is met een door een 
andere toezichthoudende autoriteit of 
door de hoofdautoriteit overeenkomstig 
artikel 54 bis voorgestelde 
ontwerpmaatregel.

Or. es

Motivering

In samenhang met het voorgestelde artikel 54 bis (nieuw)

Amendement 2673
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie verzoeken 
dat een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen.

4. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie handelend in 
eigen naam verzoeken, respectievelijk 
verzoekt zij, indien een belanghebbende 
daarom vraagt, dat een aangelegenheid 
aan de conformiteitstoetsing wordt 
onderworpen.

Or. en

Motivering

Wanneer er inconsistenties zijn met betrekking tot de toepassing van de verordening die de 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging in gevaar kunnen brengen en gevolgen kunnen hebben 
voor specifieke belanghebbenden, moet deze belanghebbenden het recht worden verleend om 
hun zorgen aan de conformiteitstoetsing voor te leggen.

Amendement 2674
Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie verzoeken 
dat een aangelegenheid aan de 
conformiteitstoetsing wordt onderworpen.

4. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie handelend in 
eigen naam verzoeken, respectievelijk 
verzoekt zij, indien een belanghebbende 
daarom vraagt, dat een aangelegenheid 
aan de conformiteitstoetsing wordt 
onderworpen.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2675
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming stelt de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onmiddellijk elektronisch door middel van 
een standaardformulier in kennis van alle 
relevante informatie die het comité heeft 
ontvangen. De voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming 
verstrekt indien nodig vertalingen van 
relevante informatie.

6. De voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming stelt de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
zonder onnodige vertraging elektronisch 
door middel van een standaardformulier in 
kennis van alle relevante informatie die het 
comité heeft ontvangen. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming verstrekt indien 
nodig vertalingen van relevante informatie.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.
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Amendement 2676
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming brengt over de 
aangelegenheid een advies uit, indien het 
Europees Comité daartoe beslist met 
gewone meerderheid van stemmen van zijn 
leden of indien een toezichthoudende 
autoriteit of de Commissie binnen één 
week nadat de relevante informatie 
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom 
verzoekt. Het advies wordt binnen één 
maand vastgesteld met gewone 
meerderheid van stemmen van de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zonder 
onnodige vertraging de in de leden 1 en 3 
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de 
Commissie en de overeenkomstig 
artikel 51 bevoegde toezichthoudende 
autoriteit in kennis van het advies en maakt 
dat advies bekend.

7. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming brengt over de 
aangelegenheid een advies uit, indien het 
Europees Comité daartoe beslist met 
gewone meerderheid van stemmen van zijn 
leden of indien de Commissie binnen één 
week nadat de relevante informatie 
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom 
verzoekt. Het advies wordt binnen één 
maand vastgesteld met gewone 
meerderheid van stemmen van de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zonder 
onnodige vertraging de in de leden 1 en 3 
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de 
Commissie en de overeenkomstig 
artikel 51 bevoegde toezichthoudende 
autoriteit in kennis van het advies en maakt 
dat advies bekend.

Or. es

Amendement 2677
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming brengt over de 
aangelegenheid een advies uit, indien het 

7. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming brengt over de 
aangelegenheid een advies uit, indien het 
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Europees Comité daartoe beslist met 
gewone meerderheid van stemmen van zijn 
leden of indien een toezichthoudende 
autoriteit of de Commissie binnen één 
week nadat de relevante informatie 
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom 
verzoekt. Het advies wordt binnen één 
maand vastgesteld met gewone 
meerderheid van stemmen van de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zonder 
onnodige vertraging de in de leden 1 en 3 
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de 
Commissie en de overeenkomstig 
artikel 51 bevoegde toezichthoudende 
autoriteit in kennis van het advies en maakt 
dat advies bekend.

Europees Comité daartoe beslist met 
gewone meerderheid van stemmen van zijn 
leden of indien een toezichthoudende 
autoriteit of de Commissie binnen twee 
weken nadat de relevante informatie 
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom 
verzoekt. Het advies wordt binnen zes 
weken vastgesteld met gewone 
meerderheid van stemmen van de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zonder 
onnodige vertraging de in de leden 1 en 3 
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de 
Commissie en de overeenkomstig 
artikel 51 bevoegde toezichthoudende 
autoriteit in kennis van het advies en maakt 
dat advies bekend.

Or. en

Amendement 2678
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming brengt over de 
aangelegenheid een advies uit, indien het 
Europees Comité daartoe beslist met 
gewone meerderheid van stemmen van zijn 
leden of indien een toezichthoudende 
autoriteit of de Commissie binnen één 
week nadat de relevante informatie 
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom 
verzoekt. Het advies wordt binnen één 
maand vastgesteld met gewone 
meerderheid van stemmen van de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zonder 

7. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming brengt over de 
aangelegenheid een advies uit, indien het 
Europees Comité daartoe beslist met 
gewone meerderheid van stemmen van zijn 
leden of indien een toezichthoudende 
autoriteit of de Commissie binnen twee 
weken nadat de relevante informatie 
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom 
verzoekt. Het advies wordt binnen twee 
maanden vastgesteld met gewone 
meerderheid van stemmen van de leden 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. De voorzitter van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming stelt zonder 
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onnodige vertraging de in de leden 1 en 3 
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de 
Commissie en de overeenkomstig 
artikel 51 bevoegde toezichthoudende 
autoriteit in kennis van het advies en 
maakt dat advies bekend.

onnodige vertraging de in de leden 1 en 3 
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de 
Commissie en de overeenkomstig 
artikel 51, lid 1 bevoegde 
toezichthoudende autoriteiten in kennis 
van het advies en maakt dat advies bekend.

Or. en

Amendement 2679
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende 
autoriteit en de overeenkomstig artikel 51 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
nemen het advies van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming in aanmerking 
en delen de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of 
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of 
wijzigen en delen in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

8. De in lid 1 bedoelde bevoegde
toezichthoudende autoriteit en de 
overeenkomstig artikel 51 bevoegde 
toezichthoudende autoriteit nemen het 
advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming in aanmerking en 
delen de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of 
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of 
wijzigen en delen in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

Or. en

Amendement 2680
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende 
autoriteit en de overeenkomstig artikel 51 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
nemen het advies van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming in aanmerking 
en delen de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of 
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of 
wijzigen en delen in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

8. De in lid 1 bedoelde bevoegde 
toezichthoudende autoriteit en de 
overeenkomstig artikel 51 bevoegde 
toezichthoudende autoriteit nemen de 
adviezen van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zoveel mogelijk in 
aanmerking en delen de voorzitter van het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
binnen twee weken nadat het advies door 
de voorzitter van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming ter kennis is 
gebracht, elektronisch door middel van een 
standaardformulier mee of zij hun 
ontwerpmaatregel handhaven of wijzigen 
en delen in voorkomend geval de
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

Or. en

Amendement 2681
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende 
autoriteit en de overeenkomstig artikel 51 
bevoegde toezichthoudende autoriteit 
nemen het advies van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming in aanmerking 
en delen de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of 
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of 
wijzigen en delen in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

8. De in lid 1 bedoelde bevoegde
toezichthoudende autoriteit en de 
overeenkomstig artikel 51 bevoegde 
toezichthoudende autoriteit nemen het 
advies van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming in aanmerking en 
delen de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of 
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of 
wijzigen en delen in voorkomend geval de 
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gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

Or. en

Amendement 2682
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende 
autoriteit en de overeenkomstig artikel 51 
bevoegde toezichthoudende autoriteit
nemen het advies van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming in aanmerking 
en delen de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of 
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of 
wijzigen en delen in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

8. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende 
autoriteit en de overeenkomstig artikel 51, 
lid 1, bevoegde toezichthoudende 
autoriteiten nemen het advies van het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming in aanmerking en 
delen de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming en de 
Commissie binnen twee weken nadat het 
advies door de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming ter 
kennis is gebracht, elektronisch door 
middel van een standaardformulier mee of 
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of 
wijzigen en delen in voorkomend geval de 
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

Or. en

Amendement 2683
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Indien de Commissie voornemens is 
om vanwege de getroffen maatregelen een 
inbreukprocedure tegen de lidstaat van de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit in te 
leiden, stelt zij het Europees Comité voor 
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gegevensbescherming vooraf in de 
gelegenheid om advies uit te brengen en 
houdt zij het comité op de hoogte van het 
verloop van de procedure. De lidstaat stelt 
de bevoegde toezichthoudende autoriteit 
in elke fase van de inbreukprocedure in 
de gelegenheid haar standpunt kenbaar te 
maken.

Or. de

Amendement 2684
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Ingeval de hoofdautoriteit zoals 
gedefinieerd in artikel 54 bis het advies 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming niet wenst op te 
volgen, stelt zij het Europees Comité voor 
gegevensbescherming hier binnen één 
maand schriftelijk van in kennis, 
vergezeld van een onderbouwde 
motivering.

Or. en

Amendement 2685
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. Ingeval het Europees Comité voor 
gegevensbescherming nog altijd bezwaren 
heeft tegen de maatregel van de 
toezichthoudende autoriteit zoals bedoeld 
in lid 9, kan het de Commissie op de 
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hoogte stellen en haar verzoeken een 
onderbouwde aanbeveling bij de 
hoofdautoriteit in te dienen.

Or. en

Amendement 2686
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 59 Schrappen
Advies van de Commissie
1. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie binnen tien 
weken nadat een aangelegenheid 
overeenkomstig artikel 58 is voorgelegd, 
of uiterlijk binnen zes weken in het geval 
van artikel 61, een advies vaststellen in 
verband met aangelegenheden die haar 
overeenkomstig de artikelen 58 of 61 zijn 
voorgelegd.
2. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 1 een advies heeft vastgesteld, neemt 
de betrokken toezichthoudende autoriteit 
het advies van de Commissie zoveel 
mogelijk in aanmerking en deelt zij de
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming mee of zij 
voornemens is haar ontwerpmaatregel te 
handhaven of te wijzigen.
3. Tijdens de in lid 1 bedoelde periode stelt 
de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vast.
4. Wanneer de betrokken 
toezichthoudende autoriteit niet 
voornemens is het advies van de 
Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de 
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in lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat 
geval wordt de ontwerpmaatregel 
gedurende nog één maand niet 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 2687
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie binnen tien 
weken nadat een aangelegenheid 
overeenkomstig artikel 58 is voorgelegd, 
of uiterlijk binnen zes weken in het geval 
van artikel 61, een advies vaststellen in 
verband met aangelegenheden die haar 
overeenkomstig de artikelen 58 of 61 zijn 
voorgelegd.

Schrappen

Or. es

Amendement 2688
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie binnen tien 
weken nadat een aangelegenheid 
overeenkomstig artikel 58 is voorgelegd, 
of uiterlijk binnen zes weken in het geval 
van artikel 61, een advies vaststellen in 
verband met aangelegenheden die haar 

Schrappen
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overeenkomstig de artikelen 58 of 61 zijn 
voorgelegd.

Or. en

Amendement 2689
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Teresa Jiménez-Becerril Barrio

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 1 een advies heeft vastgesteld, neemt 
de betrokken toezichthoudende autoriteit 
het advies van de Commissie zoveel 
mogelijk in aanmerking en deelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming mee of zij 
voornemens is haar ontwerpmaatregel te 
handhaven of te wijzigen.

Schrappen

Or. es

Amendement 2690
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 1 een advies heeft vastgesteld, neemt 
de betrokken toezichthoudende autoriteit 
het advies van de Commissie zoveel 
mogelijk in aanmerking en deelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming mee of zij 
voornemens is haar ontwerpmaatregel te 
handhaven of te wijzigen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 2691
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tijdens de in lid 1 bedoelde periode stelt 
de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vast.

Schrappen

Or. es

Amendement 2692
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tijdens de in lid 1 bedoelde periode stelt 
de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vast.

Schrappen

Or. en

Amendement 2693
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Tijdens de in lid 1 bedoelde periode stelt 
de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vast.

Schrappen
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Or. en

Amendement 2694
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de betrokken 
toezichthoudende autoriteit niet 
voornemens is het advies van de 
Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de 
in lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat 
geval wordt de ontwerpmaatregel 
gedurende nog één maand niet
vastgesteld.

Schrappen

Or. es

Amendement 2695
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de betrokken 
toezichthoudende autoriteit niet 
voornemens is het advies van de 
Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de 
in lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat 
geval wordt de ontwerpmaatregel 
gedurende nog één maand niet 
vastgesteld.

Schrappen

Or. en
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Amendement 2696
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de in 
lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat 
geval wordt de ontwerpmaatregel 
gedurende nog één maand niet 
vastgesteld.

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de in 
lid 1 bedoelde termijn in kennis, voorzien 
van een motivering.

Or. en

Motivering

Het aanvullende vereiste om de vaststelling nog één maand tegen te houden lijkt niet 
gerechtvaardigd en ook niet noodzakelijk.

Amendement 2697
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de in 
lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat 
geval wordt de ontwerpmaatregel 
gedurende nog één maand niet 
vastgesteld.

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de in 
lid 1 bedoelde termijn in kennis, voorzien 
van een motivering.

Or. en
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Amendement 2698
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen de 
in lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat 
geval wordt de ontwerpmaatregel 
gedurende nog één maand niet 
vastgesteld.

4. Wanneer de betrokken toezichthoudende 
autoriteit niet voornemens is het advies van 
de Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen één 
maand in kennis, voorzien van een
onderbouwde motivering. Deze 
onderbouwde motivering wordt openbaar 
gemaakt.

Or. en

Amendement 2699
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1 een advies heeft 
vastgesteld, neemt de betrokken 
toezichthoudende autoriteit het advies van 
de Commissie zoveel mogelijk in 
aanmerking en deelt zij de Commissie en 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming mee of zij 
voornemens is haar ontwerpmaatregel te 
handhaven of te wijzigen.

Or. en
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Amendement 2700
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 Schrappen
Schorsing van een ontwerpmaatregel
1. Binnen één maand na de in artikel 59, 
lid 4, bedoelde mededeling kan de 
Commissie, wanneer zij ernstig betwijfelt 
of de ontwerpmaatregel voor correcte 
toepassing van deze verordening zorgt of 
anderszins tot inconsequente toepassing 
zou leiden, een met redenen omkleed 
besluit vaststellen, waarin de 
toezichthoudende autoriteit gevraagd 
wordt de vaststelling van de 
ontwerpmaatregel te schorsen, rekening
houdend met het advies dat 
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of 
artikel 61, lid 2, door het Europees Comité 
voor gegevensbescherming is uitgebracht, 
indien dat nodig lijkt om:
a) de uiteenlopende standpunten van de 
toezichthoudende autoriteit en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te verzoenen, als 
dat nog mogelijk blijkt; of
b) overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), een maatregel vast te stellen.
2. De Commissie legt de duur van de 
schorsing vast, die evenwel niet langer 
mag zijn dan twaalf maanden.
3. Tijdens de in lid 2 bedoelde periode 
mag de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vaststellen.

Or. en
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Amendement 2701
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 Schrappen
Schorsing van een ontwerpmaatregel
1. Binnen één maand na de in artikel 59, 
lid 4, bedoelde mededeling kan de 
Commissie, wanneer zij ernstig betwijfelt 
of de ontwerpmaatregel voor correcte 
toepassing van deze verordening zorgt of 
anderszins tot inconsequente toepassing 
zou leiden, een met redenen omkleed 
besluit vaststellen, waarin de 
toezichthoudende autoriteit gevraagd 
wordt de vaststelling van de 
ontwerpmaatregel te schorsen, rekening 
houdend met het advies dat 
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of 
artikel 61, lid 2, door het Europees Comité 
voor gegevensbescherming is uitgebracht, 
indien dat nodig lijkt om:
a) de uiteenlopende standpunten van de 
toezichthoudende autoriteit en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te verzoenen, als 
dat nog mogelijk blijkt; of
b) overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), een maatregel vast te stellen.
2. De Commissie legt de duur van de 
schorsing vast, die evenwel niet langer 
mag zijn dan twaalf maanden.
3. Tijdens de in lid 2 bedoelde periode 
mag de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vaststellen.

Or. en
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Amendement 2702
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 Schrappen
Schorsing van een ontwerpmaatregel
1. Binnen één maand na de in artikel 59, 
lid 4, bedoelde mededeling kan de 
Commissie, wanneer zij ernstig betwijfelt 
of de ontwerpmaatregel voor correcte 
toepassing van deze verordening zorgt of 
anderszins tot inconsequente toepassing 
zou leiden, een met redenen omkleed 
besluit vaststellen, waarin de 
toezichthoudende autoriteit gevraagd 
wordt de vaststelling van de 
ontwerpmaatregel te schorsen, rekening 
houdend met het advies dat 
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of 
artikel 61, lid 2, door het Europees Comité 
voor gegevensbescherming is uitgebracht, 
indien dat nodig lijkt om:
a) de uiteenlopende standpunten van de 
toezichthoudende autoriteit en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te verzoenen, als 
dat nog mogelijk blijkt; of
b) overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), een maatregel vast te stellen.
2. De Commissie legt de duur van de 
schorsing vast, die evenwel niet langer 
mag zijn dan twaalf maanden.
3. Tijdens de in lid 2 bedoelde periode 
mag de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vaststellen.

Or. en
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Amendement 2703
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 Schrappen
Schorsing van een ontwerpmaatregel
1. Binnen één maand na de in artikel 59, 
lid 4, bedoelde mededeling kan de 
Commissie, wanneer zij ernstig betwijfelt 
of de ontwerpmaatregel voor correcte 
toepassing van deze verordening zorgt of 
anderszins tot inconsequente toepassing 
zou leiden, een met redenen omkleed 
besluit vaststellen, waarin de 
toezichthoudende autoriteit gevraagd 
wordt de vaststelling van de 
ontwerpmaatregel te schorsen, rekening 
houdend met het advies dat 
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of 
artikel 61, lid 2, door het Europees Comité 
voor gegevensbescherming is uitgebracht, 
indien dat nodig lijkt om:
a) de uiteenlopende standpunten van de 
toezichthoudende autoriteit en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te verzoenen, als 
dat nog mogelijk blijkt; of
b) overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), een maatregel vast te stellen.
2. De Commissie legt de duur van de 
schorsing vast, die evenwel niet langer 
mag zijn dan twaalf maanden.
3. Tijdens de in lid 2 bedoelde periode 
mag de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vaststellen.

Or. en

Motivering

Het is niet de bedoeling dat de Europese Commissie de bevoegdheid heeft om de 
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ontwerpmaatregel te schorsen.

Amendement 2704
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen één maand na de in artikel 59, 
lid 4, bedoelde mededeling kan de 
Commissie, wanneer zij ernstig betwijfelt 
of de ontwerpmaatregel voor correcte 
toepassing van deze verordening zorgt of 
anderszins tot inconsequente toepassing 
zou leiden, een met redenen omkleed 
besluit vaststellen, waarin de 
toezichthoudende autoriteit gevraagd 
wordt de vaststelling van de 
ontwerpmaatregel te schorsen, rekening 
houdend met het advies dat 
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of 
artikel 61, lid 2, door het Europees Comité 
voor gegevensbescherming is uitgebracht, 
indien dat nodig lijkt om:

Schrappen

a) de uiteenlopende standpunten van de 
toezichthoudende autoriteit en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te verzoenen, als 
dat nog mogelijk blijkt; of
b) overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), een maatregel vast te stellen.
2. De Commissie legt de duur van de 
schorsing vast, die evenwel niet langer 
mag zijn dan twaalf maanden.
3. Tijdens de in lid 2 bedoelde periode 
mag de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vaststellen.

Or. es
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Amendement 2705
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen één maand na de in artikel 59, 
lid 4, bedoelde mededeling kan de 
Commissie, wanneer zij ernstig betwijfelt 
of de ontwerpmaatregel voor correcte 
toepassing van deze verordening zorgt of 
anderszins tot inconsequente toepassing 
zou leiden, een met redenen omkleed 
besluit vaststellen, waarin de 
toezichthoudende autoriteit gevraagd 
wordt de vaststelling van de 
ontwerpmaatregel te schorsen, rekening 
houdend met het advies dat 
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of 
artikel 61, lid 2, door het Europees Comité 
voor gegevensbescherming is uitgebracht, 
indien dat nodig lijkt om:

Schrappen

a) de uiteenlopende standpunten van de 
toezichthoudende autoriteit en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te verzoenen, als 
dat nog mogelijk blijkt; of
b) overeenkomstig artikel 62, lid 1, 
onder a), een maatregel vast te stellen.
2. De Commissie legt de duur van de 
schorsing vast, die evenwel niet langer 
mag zijn dan twaalf maanden.
3. Tijdens de in lid 2 bedoelde periode 
mag de toezichthoudende autoriteit de 
ontwerpmaatregel niet vaststellen.

Or. en

Amendement 2706
Monika Hohlmeier
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Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen één maand na de in artikel 59, lid 
4, bedoelde mededeling kan de Commissie, 
wanneer zij ernstig betwijfelt of de 
ontwerpmaatregel voor correcte toepassing 
van deze verordening zorgt of anderszins 
tot inconsequente toepassing zou leiden, 
een met redenen omkleed besluit 
vaststellen, waarin de toezichthoudende 
autoriteit gevraagd wordt de vaststelling 
van de ontwerpmaatregel te schorsen, 
rekening houdend met het advies dat 
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of artikel 
61, lid 2, door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming is uitgebracht,
indien dat nodig lijkt om:

1. Binnen één maand na de in artikel 59, lid 
4, bedoelde mededeling kan de Commissie, 
wanneer zij ernstig betwijfelt of de 
ontwerpmaatregel voor correcte toepassing 
van deze verordening zorgt, rekening 
houdend met het advies dat 
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of artikel 
61, lid 2, door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming is uitgebracht, een 
met redenen omkleed besluit vaststellen, 
waarin de toezichthoudende autoriteit 
gevraagd wordt de vaststelling van de 
ontwerpmaatregel te schorsen, indien dat 
nodig lijkt om:

Or. de

Amendement 2707
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de uiteenlopende standpunten van de 
toezichthoudende autoriteit en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te verzoenen, als dat 
nog mogelijk blijkt; of

a) sterk uiteenlopende standpunten van de 
toezichthoudende autoriteit en het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming te verzoenen, als dat 
nog mogelijk blijkt; of

Or. de

Amendement 2708
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie legt de duur van de 
schorsing vast, die evenwel niet langer mag 
zijn dan twaalf maanden.

2. De Commissie legt de duur van de 
schorsing vast, die evenwel niet langer mag 
zijn dan acht maanden.

Or. de

Amendement 2709
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 60 bis
Informatie aan het Europees Parlement 

en de Raad
De Commissie brengt het Europees 
Parlement en de Raad op basis van een 
verslag van de voorzitter van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming 
regelmatig en ten minste op halfjaarlijkse 
basis op de hoogte van de in het kader van 
de conformiteitstoetsing behandelde zaken 
en maakt daarbij de gevolgtrekkingen van 
de Commissie en het Europees Comité 
voor gegevensbescherming met betrekking 
tot de waarborging van de consequente 
toepassing van deze verordening kenbaar.

Or. de

Amendement 2710
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name 
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in afwijking 
van de in artikel 58 bedoelde procedure 
onverwijld voorlopige maatregelen met een 
bepaalde geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onverwijld die maatregelen met opgave 
van redenen mee.

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name 
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in afwijking 
van de in artikel 58 bedoelde procedure 
onverwijld voorlopige maatregelen met een 
bepaalde geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, de desbetreffende 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker en de Commissie onverwijld 
die maatregelen met opgave van redenen 
mee.

Or. en

Amendement 2711
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in 

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
een betrokkene onder hun bevoegde 
toezicht te beschermen, wanneer het gevaar 
bestaat dat de handhaving van een recht 
van een betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden door een duidelijke inbreuk in 
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afwijking van de in artikel 58 bedoelde 
procedure onverwijld voorlopige 
maatregelen met een bepaalde 
geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onverwijld die maatregelen met opgave 
van redenen mee.

verband met gegevens of door 
ongerechtvaardigde nalatigheid van de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit, in 
afwijking van de in artikel 58 bedoelde 
procedure onverwijld voorlopige 
maatregelen met een bepaalde 
geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit, het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, de Commissie en de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker onverwijld die maatregelen 
met opgave van redenen mee.

Or. en

Amendement 2712
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name 
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in afwijking 
van de in artikel 58 bedoelde procedure 
onverwijld voorlopige maatregelen met een 
bepaalde geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onverwijld die maatregelen met opgave 
van redenen mee.

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name 
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in afwijking 
van de in artikel 58 bedoelde procedure 
onverwijld voorlopige maatregelen met een 
bepaalde geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, de desbetreffende 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker en de Commissie onverwijld 
die maatregelen met opgave van redenen 
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mee.

Or. en

Amendement 2713
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name 
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in afwijking 
van de in artikel 58 bedoelde procedure 
onverwijld voorlopige maatregelen met een 
bepaalde geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Commissie 
onverwijld die maatregelen met opgave 
van redenen mee.

1. In buitengewone omstandigheden kan 
een toezichthoudende autoriteit, wanneer 
zij van mening is dat er dringend moet 
worden opgetreden om de belangen van 
betrokkenen te beschermen, met name 
wanneer het gevaar bestaat dat de 
handhaving van een recht van een 
betrokkene aanzienlijk kan worden 
belemmerd door een verandering in de 
bestaande toestand, om grote nadelen af te 
wenden of om andere redenen, in afwijking 
van de in artikel 58 bedoelde procedure 
onverwijld voorlopige maatregelen met een 
bepaalde geldigheidsduur nemen. De 
toezichthoudende autoriteit deelt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, de Commissie en de 
desbetreffende voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker
onverwijld die maatregelen met opgave 
van redenen mee.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2714
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean
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Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 1 een maatregel heeft 
genomen en van mening is dat er 
dringend definitieve maatregelen moeten 
worden genomen, kan zij het Europees 
Comité voor gegevensbescherming met 
opgave van redenen, waaronder de redenen 
waarom de definitieve maatregelen 
spoedeisend zijn, om een dringend advies 
verzoeken.

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 1 een maatregel heeft 
genomen, verzoekt zij het Europees Comité 
voor gegevensbescherming met opgave 
van redenen voor het verzoek, waaronder 
de redenen waarom de definitieve 
maatregelen spoedeisend zijn, om een 
dringend advies.

Or. en

Amendement 2715
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 1 een maatregel heeft 
genomen en van mening is dat er 
dringend definitieve maatregelen moeten 
worden genomen, kan zij het Europees 
Comité voor gegevensbescherming met 
opgave van redenen, waaronder de redenen 
waarom de definitieve maatregelen 
spoedeisend zijn, om een dringend advies 
verzoeken.

2. Wanneer een toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig lid 1 een maatregel heeft 
genomen, verzoekt zij het Europees Comité 
voor gegevensbescherming met opgave 
van redenen voor het verzoek, waaronder 
de redenen waarom de definitieve 
maatregelen spoedeisend zijn, om een 
dringend advies.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.
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Amendement 2716
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 61 bis
Optreden van de Commissie

1. Om ervoor te zorgen dat deze 
verordening correct en consequent wordt 
toegepast, kan de Commissie binnen tien 
weken nadat een aangelegenheid 
overeenkomstig artikel 58 is voorgelegd, 
of uiterlijk binnen zes weken in het geval 
van artikel 61, een onderbouwde 
aanbeveling vaststellen in verband met 
aangelegenheden die haar 
overeenkomstig de artikelen 58 of 61 zijn 
voorgelegd.
2. Wanneer de Commissie overeenkomstig 
lid 1 een onderbouwde aanbeveling heeft 
vastgesteld, neemt de betrokken 
toezichthoudende autoriteit de 
onderbouwde aanbeveling van de 
Commissie zoveel mogelijk in aanmerking 
en deelt zij de Commissie en het Europees 
Comité voor gegevensbescherming mee of 
zij voornemens is haar ontwerpmaatregel 
te handhaven of te wijzigen.
3. Wanneer de betrokken 
toezichthoudende autoriteit niet 
voornemens is het advies van de 
Commissie te volgen, stelt zij de 
Commissie en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming daarvan binnen één 
maand in kennis, voorzien van een 
onderbouwde motivering. Deze 
onderbouwde motivering wordt openbaar 
gemaakt.
De toezichthoudende autoriteit kan de 
ontwerpmaatregel in elke fase van de 
procedure intrekken.
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Or. en

Amendement 2717
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Uitvoeringshandelingen Gedelegeerde handelingen

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement dat alle uitvoeringshandelingen vervangt door gedelegeerde 
handelingen om de volledige betrokkenheid van het Europees Parlement bij het 
besluitvormingsproces te garanderen.

Amendement 2718
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen om:

1. De Commissie wordt gemachtigd om
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen aan te nemen:

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement dat alle uitvoeringshandelingen vervangt door gedelegeerde 
handelingen om de volledige betrokkenheid van het Europees Parlement bij het 
besluitvormingsproces te garanderen.

Amendement 2719
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen vaststellen om:

1. De Commissie kan, na advies te hebben 
ingewonnen bij het Europees Comité voor 
gegevensbescherming,
uitvoeringshandelingen vaststellen om:

Or. en

Amendement 2720
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) te besluiten over de correcte toepassing 
van deze verordening overeenkomstig 
haar doelstellingen en vereisten in 
verband met aangelegenheden die 
overeenkomstig artikel 58 of artikel 61 
door toezichthoudende autoriteiten zijn 
meegedeeld, een aangelegenheid 
waarvoor overeenkomstig artikel 60, lid 1, 
een met redenen omkleed besluit is 
vastgesteld of een aangelegenheid 
waarvoor een toezichthoudende autoriteit 
geen ontwerpmaatregel indient en zij 
heeft meegedeeld dat zij niet voornemens 
is het overeenkomstig artikel 59 door de 
Commissie vastgestelde advies te volgen;

Schrappen

Or. en

Amendement 2721
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) te besluiten over de correcte toepassing 
van deze verordening overeenkomstig 
haar doelstellingen en vereisten in 
verband met aangelegenheden die 
overeenkomstig artikel 58 of artikel 61 
door toezichthoudende autoriteiten zijn 
meegedeeld, een aangelegenheid 
waarvoor overeenkomstig artikel 60, lid 1, 
een met redenen omkleed besluit is
vastgesteld of een aangelegenheid 
waarvoor een toezichthoudende autoriteit 
geen ontwerpmaatregel indient en zij 
heeft meegedeeld dat zij niet voornemens 
is het overeenkomstig artikel 59 door de 
Commissie vastgestelde advies te volgen;

Schrappen

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2722
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) te besluiten over de correcte toepassing 
van deze verordening overeenkomstig 
haar doelstellingen en vereisten in 
verband met aangelegenheden die 
overeenkomstig artikel 58 of artikel 61 
door toezichthoudende autoriteiten zijn 
meegedeeld, een aangelegenheid 
waarvoor overeenkomstig artikel 60, lid 1, 
een met redenen omkleed besluit is 
vastgesteld of een aangelegenheid 
waarvoor een toezichthoudende autoriteit 
geen ontwerpmaatregel indient en zij 
heeft meegedeeld dat zij niet voornemens 

Schrappen
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is het overeenkomstig artikel 59 door de 
Commissie vastgestelde advies te volgen;

Or. es

Amendement 2723
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) binnen de in artikel 59, lid 1, bedoelde 
termijn te besluiten of zij in artikel 58, 
lid 2, onder d), bedoelde ontwerp-
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming algemeen geldig 
verklaart;

Schrappen

Or. en

Amendement 2724
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) binnen de in artikel 59, lid 1, bedoelde 
termijn te besluiten of zij in artikel 58, 
lid 2, onder d), bedoelde ontwerp-
modelbepalingen inzake 
gegevensbescherming algemeen geldig 
verklaart;

Schrappen

Or. es

Amendement 2725
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het model en de procedures voor de 
toepassing van de in deze afdeling 
bedoelde conformiteitstoetsing vast te 
leggen;

Schrappen

Or. en

Amendement 2726
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement dat alle uitvoeringshandelingen vervangt door gedelegeerde 
handelingen om de volledige betrokkenheid van het Europees Parlement bij het 
besluitvormingsproces te garanderen.

Amendement 2727
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt om dwingende en 
gegronde redenen van spoedeisendheid 
die verband houden met de belangen van 

Schrappen
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betrokkenen in de in lid 1, onder a), 
bedoelde gevallen, onmiddellijk van 
toepassing zijnde uitvoeringshandelingen 
vast volgens de in artikel 87, lid 3, 
bedoelde procedure. Die handelingen 
blijven geldig voor een duur die niet 
langer mag zijn dan twaalf maanden.

Or. en

Amendement 2728
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt om dwingende en 
gegronde redenen van spoedeisendheid 
die verband houden met de belangen van 
betrokkenen in de in lid 1, onder a), 
bedoelde gevallen, onmiddellijk van 
toepassing zijnde uitvoeringshandelingen 
vast volgens de in artikel 87, lid 3, 
bedoelde procedure. Die handelingen 
blijven geldig voor een duur die niet 
langer mag zijn dan twaalf maanden.

Schrappen

Or. es

Amendement 2729
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie stelt om dwingende en 
gegronde redenen van spoedeisendheid
die verband houden met de belangen van 
betrokkenen in de in lid 1, onder a), 
bedoelde gevallen, onmiddellijk van 

Schrappen
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toepassing zijnde uitvoeringshandelingen 
vast volgens de in artikel 87, lid 3, 
bedoelde procedure. Die handelingen 
blijven geldig voor een duur die niet 
langer mag zijn dan twaalf maanden.

Or. en

Amendement 2730
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor de toepassing van deze 
verordening wordt een uitvoerbare 
maatregel van de toezichthoudende 
autoriteit van een lidstaat in alle 
betrokken lidstaten ten uitvoer gelegd.

Schrappen

Or. en

Amendement 2731
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een toezichthoudende 
autoriteit voor een ontwerpmaatregel in 
strijd met artikel 58, leden 1 tot en met 5, 
de conformiteitstoetsing niet naleeft, 
wordt die maatregel niet rechtsgeldig en 
uitvoerbaar geacht.

Schrappen

Or. en
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Amendement 2732
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 63 bis
Beroepsprocedures

Onverminderd de bevoegdheden van het 
rechtsstelsel van de lidstaten en de Unie 
kan het Europees Comité voor 
gegevensbescherming bindende adviezen 
opstellen indien:
a) een betrokkene of een voor de 
verwerking verantwoordelijke een beroep 
instelt op grond van de onsamenhangende 
toepassing van deze verordening in de
lidstaten; en
b) de in artikel 58 tot 63 omschreven 
conformiteitstoetsing er niet voor heeft 
gezorgd dat het Europees Comité voor 
gegevensbescherming een maatregel is 
overeengekomen met eenvoudige 
meerderheid van stemmen. Alvorens een 
dergelijk advies op te stellen houdt het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming rekening met alle 
relevante informatie die de bevoegde 
gegevensbeschermingsautoriteit kan 
verstrekken, met inbegrip van de 
standpunten van de betrokken partijen.

Or. en

Motivering

Een beroepsprocedure is nodig bij een onsamenhangende toepassing van deze verordening in 
de lidstaten en bij een falende conformiteitstoetsing.

Amendement 2733
Timothy Kirkhope
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namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 65 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de in artikel 66, lid 1, 
onder b), en artikel 66, lid 2, bedoelde 
verzoeken van de Commissie, vraagt noch 
aanvaardt het Europees Comité voor 
gegevensbescherming instructies van wie 
dan ook.

Schrappen

Or. en

Amendement 2734
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie de volgende activiteiten:

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief, op verzoek van de 
Commissie of andere belanghebbenden de 
volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 2735
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 1. Het Europees Comité voor 
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gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie de volgende activiteiten:

gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief, op verzoek van het 
Europees Parlement, de Raad of de 
Commissie de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 2736
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie de volgende activiteiten:

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief of op verzoek van het 
Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie de volgende activiteiten:

Or. en

Amendement 2737
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie de volgende activiteiten:

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zorgt ervoor dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast. Daartoe verricht het Europees 
Comité voor gegevensbescherming op 
eigen initiatief of op verzoek van de 
Commissie of andere belanghebbenden de 
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volgende activiteiten:

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2738
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) adviseren van de Commissie over 
aangelegenheden in verband met de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Unie, waaronder alle voorgestelde 
wijzigingen van deze verordening;

a) adviseren van de Europese instellingen
over aangelegenheden in verband met de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Unie, waaronder alle voorgestelde 
wijzigingen van deze verordening;

Or. en

Amendement 2739
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onderzoeken van, op eigen initiatief of 
op verzoek van één van zijn leden of op 
verzoek van de Commissie, van alle 
kwesties in verband met de toepassing van 
deze verordening en opstellen van 
richtsnoeren, aanbevelingen en beste 
praktijken voor de toezichthoudende 
autoriteiten, teneinde te bevorderen dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast;

onderzoeken van, op eigen initiatief of op 
verzoek van één van zijn leden, de 
Commissie of andere belanghebbenden,
van alle kwesties in verband met de 
toepassing van deze verordening en 
opstellen van richtsnoeren, aanbevelingen 
en beste praktijken voor de 
toezichthoudende autoriteiten, teneinde te 
bevorderen dat deze verordening 
consequent wordt toegepast;

Or. en
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Amendement 2740
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onderzoeken van, op eigen initiatief of 
op verzoek van één van zijn leden of op 
verzoek van de Commissie, van alle 
kwesties in verband met de toepassing van 
deze verordening en opstellen van 
richtsnoeren, aanbevelingen en beste 
praktijken voor de toezichthoudende 
autoriteiten, teneinde te bevorderen dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast;

b) onderzoeken van, op eigen initiatief of 
op verzoek van één van zijn leden of op 
verzoek van het Europees Parlement, de 
Raad of de Commissie, van alle kwesties 
in verband met de toepassing van deze 
verordening en opstellen van richtsnoeren, 
aanbevelingen en beste praktijken voor de 
toezichthoudende autoriteiten, waaronder 
over het gebruik van 
handhavingsbevoegdheden, teneinde te 
bevorderen dat deze verordening 
consequent wordt toegepast;

Or. en

Amendement 2741
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) onderzoeken van, op eigen initiatief of 
op verzoek van één van zijn leden of op 
verzoek van de Commissie, van alle 
kwesties in verband met de toepassing van 
deze verordening en opstellen van 
richtsnoeren, aanbevelingen en beste 
praktijken voor de toezichthoudende 
autoriteiten, teneinde te bevorderen dat 
deze verordening consequent wordt 
toegepast;

b) onderzoeken van, op eigen initiatief of 
op verzoek van één van zijn leden, de 
Commissie of andere belanghebbenden, 
van alle kwesties in verband met de 
toepassing van deze verordening en 
opstellen van richtsnoeren, aanbevelingen 
en beste praktijken voor de 
toezichthoudende autoriteiten, teneinde te 
bevorderen dat deze verordening 
consequent wordt toegepast;

Or. en
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Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2742
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) uitbrengen van adviezen over 
ontwerpbesluiten van de toezichthoudende 
autoriteiten in het kader van de in 
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing;

d) uitbrengen van adviezen over 
ontwerpbesluiten van de toezichthoudende 
autoriteiten in het kader van de in 
artikel 57 en artikel 63 bis bedoelde 
conformiteitstoetsing;

Or. en

Amendement 2743
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) uitbrengen van adviezen over de 
autoriteit die de hoofdautoriteit zou 
moeten zijn overeenkomstig artikel 54 bis, 
lid 3;

Or. en

Amendement 2744
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) uitbrengen van adviezen aan de 
Commissie ten behoeve van de 
voorbereiding van gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen op basis van deze 
verordening;

Or. en

Amendement 2745
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) onderzoeken van gedragscodes en 
wijzigingen of uitbreidingen van 
bestaande gedragscodes die 
overeenkomstig artikel 38, lid 3 bij het 
comité zijn ingediend.

Or. en

Amendement 2746
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) verlenen van bijstand of procederen 
namens de toezichthoudende autoriteit, op 
verzoek van de toezichthoudende 
autoriteit, indien deze over onvoldoende 
middelen beschikt om een zaak 
daadwerkelijk voor de rechter te brengen;

Or. en
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Motivering

Dit is met name van belang in zaken tegen ondernemingen die mogelijk leiden tot grote 
boeten en waarin de rechtsbevoegdheid van de gegevensbeschermingsautoriteit mogelijk niet 
effectief aansluiten op die van de betreffende onderneming.

Amendement 2747
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) voorstellen van de uitgangspunten 
van het Europees certificeringsbeleid en 
zorgen voor de opvolging en evaluatie 
ervan, waarbij de resultaten aan de 
Commissie worden voorgelegd.

Or. es

Amendement 2748
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) stelt gemeenschappelijke 
procedures vast om informatie met 
betrekking tot aangiften van illegale 
verwerkingen van persoonsgegevens te 
ontvangen en te onderzoeken, om 
informanten te beschermen tegen 
represailles en om de vertrouwelijkheid 
van de bronnen van genoemde informatie 
te beschermen in het geval genoemde 
informanten in het nauw komen door 
wetgeving in derde landen die de 
onthulling van genoemde illegale 
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verwerkingen van persoonsgegevens 
verbiedt.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt gemeenschappelijke procedures vast te stellen om aangiften van 
informanten te behandelen en maatregelen te treffen om informanten, en indien nodig hun 
identiteit, te beschermen tegen mogelijke represailles.

Amendement 2749
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) uitbrengen van advies over de op 
EU-niveau opgestelde gedragscodes;

Or. en

Amendement 2750
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g ter) Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming gaat op een 
transparante manier te werk en 
consulteert in voorkomend geval 
belanghebbenden bij het opstellen van 
specificaties, adviezen, richtsnoeren of 
andere producten op basis van deze 
verordening.

Or. en



PE506.170v02-00 78/197 AM\929533NL.doc

NL

Amendement 2751
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – alinea 1 – letter g quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quater) vaststellen, in overleg met de 
toezichthoudende autoriteiten, van het 
vaste tarief voor de toekenning van het 
gestandaardiseerde 
gegevensbeschermingsmerk, het 
"Europees gegevensbeschermingszegel".

Or. en

Amendement 2752
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g quinquies) vaststellen van 
gemeenschappelijke procedures voor het 
ontvangen en onderzoeken van informatie 
betreffende aantijgingen van 
onrechtmatige verwerking, het 
beschermen van informanten tegen 
represailles en het beschermen van de 
vertrouwelijkheid en de bronnen van de 
ontvangen informatie; in aanmerking 
nemend dat informanten het gevaar 
kunnen lopen vervolgd te worden op basis 
van wetgeving van derde landen die de 
bekendmaking van onrechtmatige 
verwerking mogelijk verbiedt.

Or. en

Motivering

Het Europees Comité voor gegevensbescherming moet klokkenluiders beschermen die 
toezichthoudende autoriteiten informeren over geheime, onrechtmatige verwerking, met name 
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wat betreft wetgeving van derde landen die toestemming willen verlenen voor in de EU 
onwettige bekendmakingen van gegevens. Bij zeer ernstige gevallen zijn waarschijnlijk veel 
gegevensbeschermingsautoriteiten betrokken, waardoor het comité moet zorgen voor 
coördinatie en consistentie.

Amendement 2753
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de Commissie het Europees 
Comité voor gegevensbescherming om 
advies vraagt, kan zij een termijn bepalen 
waarbinnen het gevraagde advies moet 
worden uitgebracht, met inachtneming van 
de spoedeisendheid van de aangelegenheid.

2. Wanneer het Europees Parlement, de 
Raad of de Commissie het Europees 
Comité voor gegevensbescherming om 
advies vragen, kan zij een termijn bepalen 
waarbinnen het gevraagde advies moet 
worden uitgebracht, met inachtneming van 
de spoedeisendheid van de aangelegenheid.

Or. en

Amendement 2754
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming raadpleegt bij het 
uitvoeren van zijn in dit artikel genoemde 
taken waar nodig de belanghebbende 
partijen en biedt hun de gelegenheid om 
binnen een redelijk tijdsbestek 
commentaar te leveren. Onverlet 
artikel 72 maakt het Europees Comité 
voor gegevensbescherming de resultaten 
van de raadpleging openbaar.

Or. en
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Amendement 2755
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming raadpleegt bij het 
uitvoeren van zijn in dit artikel genoemde 
taken waar nodig de belanghebbende 
partijen en biedt hun de gelegenheid om 
binnen een redelijk tijdsbestek 
commentaar te leveren. Onverlet 
artikel 72 maakt het Europees Comité 
voor gegevensbescherming de resultaten 
van de raadpleging openbaar.

Or. en

Amendement 2756
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming raadpleegt bij het 
uitvoeren van zijn in dit artikel genoemde 
taken waar nodig de belanghebbende 
partijen en biedt hun de gelegenheid om 
binnen een redelijk tijdsbestek 
commentaar te leveren. Onverlet 
artikel 72 maakt het Europees Comité 
voor gegevensbescherming de resultaten 
van de raadpleging openbaar.

Or. en
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Amendement 2757
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming raadpleegt bij het 
uitvoeren van zijn in artikel 66 genoemde 
taken waar nodig de belanghebbende 
partijen en biedt hun de gelegenheid om 
binnen een redelijk tijdsbestek 
commentaar te leveren. Onverlet 
artikel 72 maakt het Europees Comité 
voor gegevensbescherming de resultaten 
van de raadpleging openbaar.

Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2758
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming neemt besluiten met 
gewone meerderheid van zijn leden.

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming neemt besluiten met 
gewone meerderheid van zijn leden, tenzij 
anders bepaald in zijn reglement van 
orde.

Or. en

Amendement 2759
Carmen Romero López
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Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij stemmingen in het Europees 
Comité voor gegevensbescherming heeft 
een vertegenwoordiger van de 
toezichthoudende autoriteit van een 
lidstaat evenveel stemmen als de 
betreffende lidstaat in de Raad van de 
Europese Unie.

Or. es

Amendement 2760
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
een voorzitter en twee vicevoorzitters. De 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is een van de twee 
vicevoorzitters, tenzij hij tot voorzitter is 
gekozen.

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
een voorzitter en twee vicevoorzitters.

Or. hu

Amendement 2761
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
een voorzitter en twee vicevoorzitters. De 

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
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Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is een van de twee 
vicevoorzitters, tenzij hij tot voorzitter is 
gekozen.

een voorzitter en twee vicevoorzitters.

Or. es

Amendement 2762
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
een voorzitter en twee vicevoorzitters. De 
Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming is een van de twee 
vicevoorzitters, tenzij hij tot voorzitter is 
gekozen.

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming kiest uit zijn leden 
een voorzitter en twee vicevoorzitters.

Or. es

Amendement 2763
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd.

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de 
vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan 
eenmaal worden verlengd. Zij kunnen uit 
hun ambt worden ontzet door een besluit 
van het Europees Parlement dat wordt 
aangenomen met een meerderheid van 
twee derde van de uitgebrachte stemmen 
en bij meerderheid van de leden van het 
Parlement.
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Or. en

Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies.

Amendement 2764
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 70 bis
Deskundigen of deskundigengroep

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming richt een 
belanghebbendenorgaan op dat is 
samengesteld uit deskundigen van de 
betrokken belanghebbendengroepen. De 
voorzitter kan deze groepen voordragen.
Hierbij houdt de voorzitter rekening met 
belangenverenigingen van betrokkenen, 
consumentenorganisaties en deskundigen 
uit de particuliere sector en de 
wetenschappelijke wereld.
2. Het comité bepaalt de opzet van de 
deskundigengroep en de frequentie van 
haar bijeenkomsten. De desbetreffende 
besluiten worden volgens de interne regels 
van het comité genomen. Deze regels 
worden openbaar gemaakt.
3. De voorzitter van het comité bekleedt 
tevens het voorzitterschap van de 
deskundigengroep.
4. De leden van het comité zijn geen lid 
van de deskundigengroep. De leden van 
de deskundigengroep worden één keer per 
zittingsperiode en ten minste om de drie 
jaar vervangen. Een vertegenwoordiger 
van het Europees Parlement en een 
vertegenwoordiger van de diensten van de 
Commissie worden uitgenodigd om de 
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vergaderingen van de deskundigengroep 
bij te wonen en bij te dragen aan haar 
werkzaamheden.
5. De deskundigen worden door het 
comité geraadpleegd met betrekking tot 
zijn activiteiten.

Or. de

Amendement 2765
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft een 
secretariaat. De Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming zorgt voor dat 
secretariaat.

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft een 
secretariaat. Het behoort tot de taken van 
de Commissie het Comité te voorzien van 
de noodzakelijke middelen voor het 
functioneren van zijn secretariaat.

Or. es

Amendement 2766
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft een 
secretariaat. De Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming zorgt voor dat
secretariaat.

1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft een 
secretariaat. Het secretariaat-generaal van 
de Raad zorgt voor dat secretariaat door 
het benodigde personeel en materiaal toe 
te wijzen voor een doelmatige en 
onafhankelijke vervulling van zijn taken 
onder leiding van de voorzitter.
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Or. es

Amendement 2767
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de communicatie tussen de leden van het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, zijn voorzitter en de 
Commissie en de communicatie met andere 
instellingen en het brede publiek;

b) de communicatie tussen de leden van het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming, de door het comité 
geraadpleegde deskundigen of 
deskundigengroep, de voorzitter van het 
comité en de Commissie en de 
communicatie met andere instellingen en 
het brede publiek;

Or. de

Amendement 2768
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de voorbereiding en follow-up van de 
bijeenkomsten van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming;

e) de voorbereiding en follow-up van de 
bijeenkomsten van het Europees Comité 
voor gegevensbescherming en de 
betrokken deskundigen of 
deskundigengroep;

Or. de

Amendement 2769
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 3 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de voorbereiding, het opstellen en de 
bekendmaking van de adviezen en andere 
teksten die door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming worden 
aangenomen.

f) de voorbereiding, het opstellen en de 
bekendmaking van de adviezen en andere 
teksten die door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming worden aangenomen
en van de documenten van de betrokken 
deskundigen of deskundigengroep.

Or. de

Amendement 2770
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De Commissie dient binnen twee 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een voorstel voor een 
verordening in voor de oprichting van een 
onafhankelijk agentschap dat zorgt voor 
dit secretariaat en dat beschikt over 
personeel en materiaal waarmee een 
doelmatige en onafhankelijke vervulling 
van zijn taken, onder leiding van de 
voorzitter, is gegarandeerd.

Or. es

Amendement 2771
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 71 bis
Juridische dienst
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1. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming heeft een juridische 
dienst. De Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming zorgt voor die 
juridische dienst.
2. De juridische dienst verleent onder 
leiding van de voorzitter juridische 
bijstand aan de toezichthoudende 
autoriteiten en het Europees Comité voor 
gegevensbescherming.
3. De juridische dienst is met name belast 
met:
a) het verlenen van bijstand aan 
toezichthoudende autoriteiten die bij 
geschillen betrokken zijn, op verzoek van 
een toezichthoudende autoriteit;
b) het procederen namens de 
toezichthoudende autoriteit indien deze 
over onvoldoende middelen beschikt om 
een zaak daadwerkelijk voor de rechter te 
brengen, op verzoek van de 
toezichthoudende autoriteit, of op verzoek 
van het Europees Comité voor 
gegevensbescherming of de Commissie 
met toestemming van de toezichthoudende 
autoriteit;
c) het uitwisselen van juridische kennis en 
ervaring tussen de toezichthoudende 
autoriteiten;
d) het verduidelijken van 
bevoegdheidsconflicten met derde landen.

Or. en

Amendement 2772
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De besprekingen van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming zijn 
vertrouwelijk.

1. De besprekingen van het Europees 
Comité voor gegevensbescherming zijn in 
voorkomend geval vertrouwelijk, waarbij 
de hoogste normen van transparantie en 
openheid worden nageleefd ten aanzien 
van de algemene werkzaamheden van het 
comité.

Or. en

Amendement 2773
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De documenten die aan de leden van 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming, deskundigen en 
vertegenwoordigers van derde partijen 
worden voorgelegd, zijn vertrouwelijk, 
tenzij daartoe overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 toegang 
is verleend of het Europees Comité voor 
gegevensbescherming deze op een andere 
wijze bekendmaakt.

Schrappen

Or. en

Amendement 2774
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 1. Onverminderd andere mogelijkheden 
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van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in de lidstaat 
waarvan hij ingezetene is, indien hij van 
mening is dat de verwerking van hem 
betreffende persoonsgegevens niet aan 
deze verordening voldoet, of dat niet naar 
behoren is voldaan aan de rechten die hij 
aan deze verordening ontleent.

Or. es

Amendement 2775
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in de lidstaat 
waarvan hij ingezetene is, indien hij van 
mening is dat de verwerking van hem 
betreffende persoonsgegevens niet aan 
deze verordening voldoet.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt een besluitvormingsmechanisme voor de toezichthoudende autoriteiten in 
te stellen voor alle kwesties die voortvloeien uit klachten van burgers van een lidstaat.
Afhankelijk van de kwestie kan de hoofdautoriteit overgaan tot een gecoördineerd optreden 
en wordt over verschillen van inzicht beslist door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. Dit alles om de praktische toepassing van het systeem mogelijk te 
maken wanneer dat in gang wordt gezet door een klacht van een betrokkene.
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Amendement 2776
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat,
indien hij van mening is dat de verwerking 
van hem betreffende persoonsgegevens 
niet aan deze verordening voldoet.

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep of beroep in 
rechte, heeft iedere betrokkene het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in hun eigen
lidstaat of bij de toezichthoudende 
autoriteit in de lidstaat waar de voor de 
verwerking verantwoordelijke is gevestigd 
en indien de verwerking van hem 
betreffende persoonsgegevens niet aan 
deze verordening voldoet.

Or. en

Amendement 2777
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien 
zij van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

Schrappen
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Or. en

Amendement 2778
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht 
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien 
zij van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en

Amendement 2779
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Lara Comi, Monika 
Hohlmeier, Hubert Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht 
een klacht in te dienen bij een 

Schrappen
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toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien 
zij van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Het recht op privacy en gegevensbescherming is een fundamenteel persoonlijk recht dat niet 
mag worden onderworpen aan collectief verhaal en aan de problematische juridische en 
economische aspecten die daarmee gepaard gaan.

Amendement 2780
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht
een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien 
zij van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, kunnen een klacht 
indienen bij een toezichthoudende 
autoriteit in die lidstaat in verband met een 
vermeende inbreuk op de bepalingen van 
deze verordening. Ook kunnen zij in 
naam van en voor rekening van een of 
meer betrokkenen die ingezetene van die 
lidstaat zijn, de rechten uitoefenen die die 
betrokkenen aan de verordening ontlenen, 
mits zij hiervoor over de juiste volmacht 
beschikken.

Or. es
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Amendement 2781
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, met 
toestemming van betrokkenen indien de 
rechten van betrokkenen uit hoofde van 
deze verordening geschonden zijn als 
gevolg van de verwerking van 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 2782
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
van mening zijn dat de rechten van

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, met name 
werknemersvertegenwoordigers, hebben 
het recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
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betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

Or. de

Amendement 2783
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij de toezichthoudende 
autoriteit van die lidstaat namens een of 
meer betrokkenen die ingezetenen zijn van 
die lidstaat indien zij van mening zijn dat 
de rechten van betrokkenen uit hoofde van 
deze verordening geschonden zijn als 
gevolg van de verwerking van 
persoonsgegevens.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt een besluitvormingsmechanisme voor de toezichthoudende autoriteiten in 
te stellen voor alle kwesties die voortvloeien uit klachten van burgers van een lidstaat.
Afhankelijk van de kwestie kan de hoofdautoriteit overgaan tot een gecoördineerd optreden 
en wordt over verschillen van inzicht beslist door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. 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 2784
Anna Hedh, Marita Ulvskog
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Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, met inbegrip van 
vertegenwoordigers van werknemers, 
hebben het recht een klacht in te dienen bij 
een toezichthoudende autoriteit in een 
lidstaat namens een of meer betrokkenen, 
indien zij van mening zijn dat de rechten 
van betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 2785
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van betrokkenen in 
verband met de bescherming van hun 
persoonsgegevens tot doel hebben en die 
op geldige wijze volgens het recht van een 
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat 
namens een of meer betrokkenen, indien zij 
van mening zijn dat de rechten van 
betrokkenen uit hoofde van deze 
verordening geschonden zijn als gevolg 
van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Alle organen, organisaties of 
verenigingen die de bescherming van de 
rechten en belangen van natuurlijke 
personen tot doel hebben of het algemeen 
belang dienen en die op geldige wijze 
volgens het recht van een lidstaat zijn 
opgericht, hebben het recht een klacht in te 
dienen bij een toezichthoudende autoriteit 
in een lidstaat namens een of meer 
betrokkenen, indien zij van mening zijn dat 
de rechten van betrokkenen uit hoofde van 
deze verordening geschonden zijn als
gevolg van de verwerking van 
persoonsgegevens.



AM\929533NL.doc 97/197 PE506.170v02-00

NL

Or. en

Amendement 2786
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een 
lidstaat, indien zij van mening zijn dat er 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

Schrappen

Or. en

Amendement 2787
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een 
lidstaat, indien zij van mening zijn dat er 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

Schrappen

Or. es

Amendement 2788
Louis Michel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een 
lidstaat, indien zij van mening zijn dat er 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

Schrappen

Or. en

Amendement 2789
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate Sommer, Monika Hohlmeier, Hubert 
Pirker, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een 
lidstaat, indien zij van mening zijn dat er 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het recht op privacy en gegevensbescherming is een fundamenteel persoonlijk recht dat niet 
mag worden onderworpen aan collectief verhaal en aan de problematische juridische en 
economische aspecten die daarmee gepaard gaan.
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Amendement 2790
Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien zij van mening zijn dat er een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
heeft plaatsgevonden.

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, heeft iedereen het recht een 
klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien hij of zij van mening is dat er een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
heeft plaatsgevonden.

Or. hu

Amendement 2791
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien zij van mening zijn dat er een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
heeft plaatsgevonden.

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat, 
indien zij van mening zijn dat er een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
heeft plaatsgevonden of indien zij van 
mening zijn dat een voor de verwerking 
verantwoordelijke of verwerker niet aan 
de verplichtingen krachtens artikel 23 
heeft voldaan.

Or. en

Amendement 2792
Carmen Romero López
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Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit in een 
lidstaat, indien zij van mening zijn dat er 
een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.

3. Onafhankelijk van een klacht van een 
betrokkene, hebben alle in lid 2 bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen het 
recht een klacht in te dienen in de lidstaat 
waarin zij gevestigd zijn, indien zij van 
mening zijn dat er een inbreuk in verband 
met persoonsgegevens heeft 
plaatsgevonden die ingezetenen van die 
lidstaat betreft.

Or. es

Motivering

Voorgesteld wordt een besluitvormingsmechanisme voor de toezichthoudende autoriteiten in 
te stellen voor alle kwesties die voortvloeien uit klachten van burgers van een lidstaat.
Afhankelijk van de kwestie kan de hoofdautoriteit overgaan tot een gecoördineerd optreden 
en wordt over verschillen van inzicht beslist door het Europees Comité voor 
gegevensbescherming. 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 2793
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon 
heeft het recht tegen hem betreffende 
besluiten van een toezichthoudende 
autoriteit een beroep in rechte in te 
stellen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 2794
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft
het recht tegen hem betreffende besluiten 
van een toezichthoudende autoriteit een 
beroep in rechte in te stellen.

1. Onverminderd de in artikel 63 bis 
beschreven procedure heeft iedere 
natuurlijke of rechtspersoon het recht tegen 
hem betreffende of beïnvloedende 
besluiten van een toezichthoudende 
autoriteit een beroep in rechte in te stellen.

Or. en

Amendement 2795
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
het recht tegen hem betreffende besluiten 
van een toezichthoudende autoriteit een 
beroep in rechte in te stellen.

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
het recht tegen hem betreffende of hem op 
enigerlei wijze beïnvloedende besluiten 
van een toezichthoudende autoriteit 
gerechtelijke stappen te ondernemen.

Or. es

Amendement 2796
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere natuurlijke of rechtspersoon heeft 
het recht tegen hem betreffende besluiten 
van een toezichthoudende autoriteit een 

1. Iedere voor de verwerking 
verantwoordelijke, verwerker of andere 
natuurlijke of rechtspersoon heeft het recht 
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beroep in rechte in te stellen. tegen hem betreffende besluiten van een 
toezichthoudende autoriteit een beroep in 
rechte in te stellen.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 2797
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Iedere betrokkene heeft het recht een 
beroep in rechte in te stellen teneinde de 
toezichthoudende autoriteit te verplichten 
aan een klacht gevolg te geven, wanneer 
er geen besluit is genomen dat nodig is 
voor de bescherming van zijn rechten of 
wanneer de toezichthoudende autoriteit 
hem niet overeenkomstig artikel 52, lid 1, 
onder b), binnen drie maanden van de 
vooruitgang of het resultaat van de klacht 
in kennis heeft gesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 2798
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Iedere betrokkene heeft het recht een 
beroep in rechte in te stellen teneinde de 
toezichthoudende autoriteit te verplichten 

2. Als de toezichthoudende autoriteit niet 
binnen drie maanden na indiening van de 
klacht de betrokkene in kennis heeft 
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aan een klacht gevolg te geven, wanneer 
er geen besluit is genomen dat nodig is 
voor de bescherming van zijn rechten of 
wanneer de toezichthoudende autoriteit 
hem niet overeenkomstig artikel 52, lid 1, 
onder b), binnen drie maanden van de 
vooruitgang of het resultaat van de klacht
in kennis heeft gesteld.

gesteld van het verloop ervan moet hieruit 
worden verstaan dat de eis is afgewezen.
Eveneens moet worden verstaan dat de eis 
is afgewezen indien de toezichthoudende 
autoriteit zich zes maanden nadat de 
klacht is ingediend, nog niet definitief 
over de eis heeft uitgesproken.

Or. es

Amendement 2799
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een vordering tegen een 
toezichthoudende autoriteit wordt 
ingesteld bij de gerechtelijke instanties 
van de lidstaat waar de toezichthoudende 
autoriteit gevestigd is.

Schrappen

Or. en

Amendement 2800
Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Een betrokkene waarop een besluit 
van een toezichthoudende autoriteit van 
een andere lidstaat dan die waar hij 
gewoonlijk verblijft, betrekking heeft, kan 
de toezichthoudende autoriteit van de 
lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft 
vragen om namens hem in de andere 
lidstaat tegen de bevoegde 

Schrappen
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toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Or. hu

Amendement 2801
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een betrokkene waarop een besluit van 
een toezichthoudende autoriteit van een 
andere lidstaat dan die waar hij 
gewoonlijk verblijft, betrekking heeft, kan 
de toezichthoudende autoriteit van de 
lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft 
vragen om namens hem in de andere 
lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Schrappen

Or. es

Amendement 2802
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een betrokkene waarop een besluit van 
een toezichthoudende autoriteit van een 
andere lidstaat dan die waar hij 
gewoonlijk verblijft, betrekking heeft, kan 
de toezichthoudende autoriteit van de 
lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft 
vragen om namens hem in de andere 
lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Schrappen
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Or. en

Amendement 2803
Carmen Romero López

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een betrokkene waarop een besluit van 
een toezichthoudende autoriteit van een 
andere lidstaat dan die waar hij 
gewoonlijk verblijft, betrekking heeft, kan 
de toezichthoudende autoriteit van de 
lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft 
vragen om namens hem in de andere 
lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Schrappen

Or. es

Motivering

In samenhang met het voorgestelde artikel 54 bis (nieuw).

Amendement 2804
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Een betrokkene waarop een besluit van 
een toezichthoudende autoriteit van een 
andere lidstaat dan die waar hij gewoonlijk 
verblijft, betrekking heeft, kan de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
waar hij gewoonlijk verblijft vragen om 
namens hem in de andere lidstaat tegen de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit een 
vordering in te stellen.

4. Een betrokkene waarop een besluit van 
een toezichthoudende autoriteit van een 
andere lidstaat dan die waar hij gewoonlijk 
verblijft, betrekking heeft, kan de 
toezichthoudende autoriteit van de lidstaat 
waar hij gewoonlijk verblijft vragen om de 
kwestie voor te leggen aan het Europees 
Comité voor gegevensbescherming, waar 
zijn zaak volgens de conformiteitstoetsing 
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zal worden behandeld. Enkel indien het 
comité geen overeenstemming heeft 
bereikt tussen de twee toezichthouders 
voor gegevensbescherming, mag de 
betrokkene de toezichthoudende autoriteit 
van de lidstaat waar hij gewoonlijk 
verblijft vragen om namens hem in de 
andere lidstaat tegen de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit een vordering 
in te stellen.

Or. en

Amendement 2805
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten leggen de definitieve 
beslissingen van de gerechtelijke 
instanties in de zin van dit artikel ten 
uitvoer.

Schrappen

Or. en

Amendement 2806
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat geen 
enkele partij in procedures tegen de in dit 
artikel bedoelde toezichthoudende 
autoriteit recht heeft op vergoeding van de 
gemaakte kosten door enige andere partij,
tenzij het duidelijk een lichtzinnige 
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vordering betreft.

Or. en

Motivering

Betrokkenen en kleine voor de verwerking verantwoordelijken (kmo's) worden vaak 
gedwongen om zeer twijfelachtige besluiten van gegevensbeschermingscoördinatoren te 
aanvaarden, gezien de grote financiële risico's die kleven aan het aantekenen van beroep en 
het feit dat gewonnen zaken doorgaans geen financiële winst opleveren. Zij hebben 
voorgesteld af te zien van gerechtskosten en de vergoeding van kosten om ervoor te zorgen 
dat alle partijen effectief hun rechten kunnen opeisen.

Amendement 2807
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep, waaronder het in 
artikel 73 bedoelde recht een klacht in te 
dienen bij een toezichthoudende autoriteit, 
heeft iedere natuurlijke persoon het recht 
een beroep in rechte in te stellen, indien 
hij van mening is dat zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening geschonden 
zijn als gevolg van een verwerking van 
zijn persoonsgegevens die niet aan deze 
verordening voldoet.

1. Onverminderd andere mogelijkheden 
van administratief beroep, waaronder het in 
artikel 73 bedoelde recht een klacht in te 
dienen bij een toezichthoudende autoriteit, 
heeft iedere natuurlijke persoon het recht 
gerechtelijke stappen te ondernemen, 
indien hij van mening is dat zijn rechten uit 
hoofde van deze verordening geschonden 
zijn.

Or. es

Amendement 2808
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een vordering tegen een voor de 2. Een vordering tegen een voor de 
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verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker wordt ingesteld bij de 
gerechtelijke instanties van de lidstaat waar 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker een vestiging heeft. Een 
dergelijke vordering kan ook worden 
ingesteld bij de gerechtelijke instanties van 
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk 
verblijft, tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een autoriteit is die 
optreedt in de uitoefening van het 
overheidsgezag.

verwerking verantwoordelijke of een 
verwerker wordt ingesteld bij de 
gerechtelijke instanties van de lidstaat waar 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of de verwerker een vestiging heeft. Een 
dergelijke vordering kan ook worden 
ingesteld bij de gerechtelijke instanties van 
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk 
verblijft, tenzij de voor de verwerking 
verantwoordelijke een autoriteit is die 
optreedt in de uitoefening van het 
overheidsgezag of een ander met taken 
van openbaar belang belast orgaan is.

Or. en

Amendement 2809
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer dezelfde maatregel, hetzelfde 
besluit of dezelfde praktijk het voorwerp 
uitmaakt van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing, kan een 
gerechtelijke instantie het voor haar 
aanhangige geding schorsen, tenzij het op 
grond van spoedeisendheid voor de 
bescherming van de rechten van 
betrokkene niet mogelijk is om te wachten 
op het resultaat van de 
conformiteitstoetsing.

3. Wanneer dezelfde maatregel, hetzelfde 
besluit of dezelfde praktijk het voorwerp 
uitmaakt van de in artikel 58 bedoelde 
conformiteitstoetsing, kan een 
gerechtelijke instantie, op verzoek van een 
van de partijen en na alle partijen te 
hebben gehoord, het voor haar aanhangige 
geding schorsen, tenzij het op grond van 
spoedeisendheid voor de bescherming van 
de rechten van betrokkene niet mogelijk is 
om te wachten op het resultaat van de 
conformiteitstoetsing.

Or. es

Amendement 2810
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

Schrappen

Or. en

Amendement 2811
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

Schrappen

Or. en

Amendement 2812
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 2813
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 
en 75 bedoelde rechten namens één of 
meer betrokkenen uit te oefenen.

Schrappen

Or. en

Amendement 2814
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 en 75 
bedoelde rechten namens één of meer 
betrokkenen uit te oefenen.

1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde 
organen, organisaties of verenigingen 
hebben het recht de in de artikelen 74 en 75 
bedoelde rechten namens één of meer 
betrokkenen uit te oefenen, na toekenning 
van een hiertoe strekkende volmacht.

Or. es

Amendement 2815
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een bevoegde gerechtelijke 
instantie van een lidstaat gegronde 

Schrappen
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redenen heeft om aan te nemen dat er 
tegelijkertijd in een andere lidstaat een 
vordering is ingesteld, neemt het contact 
op met de bevoegde gerechtelijke instantie 
in de andere lidstaat om zich ervan te 
vergewissen dat er een dergelijk parallel 
geding bestaat.

Or. es

Amendement 2816
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een dergelijk parallel geding 
in een andere lidstaat dezelfde maatregel, 
hetzelfde besluit of dezelfde praktijk 
betreft, kan de gerechtelijke instantie het 
geding schorsen.

Schrappen

Or. es

Amendement 2817
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zien erop toe dat 
kinderen de in de artikelen 73 tot en met 
75 bedoelde rechten hebben. Ingeval 
kinderen betrokken zijn bij de in de 
artikelen 73 tot en met 75 bedoelde 
procedures, zorgen de lidstaten voor zover 
mogelijk voor specifieke garanties, in het 
bijzonder op het gebied van 
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rechtsbijstand.

Or. fr

Motivering

Er moet niet alleen rekening worden gehouden met de kwetsbaarheid van kinderen, maar er 
moet ook worden gekeken naar mogelijkheden om beroep aan te tekenen of klachten in te 
dienen.

Amendement 2818
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke vergoeding te 
ontvangen.

Or. en

Amendement 2819
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen, tenzij deze 
aantoont dat hij noch opzettelijk noch 
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nalatig heeft gehandeld.

Or. de

Motivering 

Deze beperking is in artikel 3 geregeld, maar is hier beter op haar plaats.

Amendement 2820
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die materiële of 
immateriële schade heeft geleden als 
gevolg van een onrechtmatige verwerking 
of een handeling die met deze verordening 
strijdig is, heeft het recht om van de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker vergoeding te ontvangen. Het is 
aan de verwerker om aan te tonen dat hij 
de schade niet heeft veroorzaakt.

Or. en

Amendement 2821
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen. Het is aan de 
verwerker om aan te tonen dat hij de 
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schade niet heeft veroorzaakt.

Or. en

Motivering

Gelet op de onevenwichtige toegang tot doorslaggevende informatie moet de bewijslast 
berusten bij de verwerker.

Amendement 2822
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke vergoeding te 
ontvangen.

Or. en

Amendement 2823
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke vergoeding te 
ontvangen. Indien een verwerker 
persoonsgegevens verwerkt voor andere 
doeleinden dan waarvoor hij door de voor 
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de verwerking verantwoordelijke 
geïnstrueerd is, kunnen zij aansprakelijk 
worden gesteld indien een persoon schade 
ondervindt als gevolg van de verwerking.

Or. en

Amendement 2824
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking, met inbegrip van plaatsing op 
een zwarte lijst, of een handeling die met 
deze verordening strijdig is, heeft het recht 
om van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
vergoeding te ontvangen.

Or. en

Motivering

Er moet een vergoeding worden verstrekt indien gegevens zijn gebruikt om een betrokkene nu 
of in de toekomst uit te sluiten van werk.

Amendement 2825
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Seán 
Kelly, Wim van de Camp, Lara Comi, Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 

1. Iedere persoon die schade heeft geleden 
als gevolg van een onrechtmatige 
verwerking of een handeling die met deze 
verordening strijdig is, heeft het recht om 
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van de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker
vergoeding te ontvangen.

van de voor de verwerking 
verantwoordelijke vergoeding te 
ontvangen.

Or. en

Amendement 2826
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker bij de verwerking betrokken is, 
zijn alle voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers
hoofdelijk gehouden tot volledige 
vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke bij de 
verwerking betrokken is, zijn alle voor de 
verwerking verantwoordelijken
aansprakelijk voor volledige vergoeding 
van de schade, voor zover de 
aansprakelijkheid niet reeds is vastgesteld 
in de bepaling van de 
verantwoordelijkheden zoals bedoeld in 
artikel 24.

Or. en

Amendement 2827
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
bij de verwerking betrokken is, zijn alle 
voor de verwerking verantwoordelijken en
verwerkers hoofdelijk gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
bij de verwerking betrokken is, zijn alle 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers hoofdelijk gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade, tenzij 
zij beschikken over een adequate 
schriftelijke overeenkomst.
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Or. en

Motivering

Dit is een stimulans om de rollen en verantwoordelijkheden schriftelijk te verduidelijken in 
zaken waarbij meerdere voor de verwerking verantwoordelijken of verwerkers betrokken zijn, 
in overeenstemming met artikel 29-werkgroep, advies 169.

Amendement 2828
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker bij de verwerking betrokken is, 
zijn alle voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
hoofdelijk gehouden tot volledige 
vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke bij de 
verwerking betrokken is, zijn alle voor de 
verwerking verantwoordelijken 
aansprakelijk voor volledige vergoeding 
van de schade, voor zover de 
aansprakelijkheid niet reeds is vastgesteld 
in de bepaling van de 
verantwoordelijkheden zoals bedoeld in 
artikel 24.

Or. en

Amendement 2829
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker bij de verwerking betrokken is, 
zijn alle voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers 
hoofdelijk gehouden tot volledige
vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke bij de 
verwerking betrokken is, zijn alle voor de 
verwerking verantwoordelijken alleen 
aansprakelijk voor zover de schade hun 
kan worden toegerekend en voor zover de 
aansprakelijkheid niet reeds is vastgesteld 
in de bepaling van de 
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verantwoordelijkheden zoals bedoeld in 
artikel 24.

Or. en

Amendement 2830
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker bij de verwerking betrokken is, 
zijn alle voor de verwerking 
verantwoordelijken en verwerkers
hoofdelijk gehouden tot volledige 
vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke bij de 
verwerking betrokken is, zijn alle voor de 
verwerking verantwoordelijken hoofdelijk 
gehouden tot volledige vergoeding van de 
schade, onverminderd de contractuele 
overeenkomst die zij overeenkomstig 
artikel 24 kunnen hebben gesloten.

Or. en

Amendement 2831
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
bij de verwerking betrokken is, zijn alle 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers hoofdelijk gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de 
verwerking verantwoordelijke of verwerker 
bij de verwerking betrokken is, zijn alle 
voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers hoofdelijk gehouden tot 
volledige vergoeding van de schade. In het 
geval van een groep van ondernemingen 
is heel de groep als één enkele 
economische entiteit aansprakelijk.

Or. en
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Amendement 2832
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven 
van deze aansprakelijkheid, indien hij 
bewijst dat de schade hem niet kan 
worden toegerekend.

Schrappen

Or. de

Amendement 2833
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven 
van deze aansprakelijkheid, indien hij 
bewijst dat de schade hem niet kan 
worden toegerekend.

Schrappen

Or. en

Amendement 2834
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven van 
deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst 
dat de schade hem niet kan worden
toegerekend.

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke kan geheel of 
gedeeltelijk worden ontheven van de in 
lid 2 bedoelde aansprakelijkheid, indien de 
betreffende voor de verwerking 
verantwoordelijke bewijst dat de schade 
hem niet kan worden toegerekend.

Or. en

Amendement 2835
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven van 
deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst 
dat de schade hem niet kan worden 
toegerekend.

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke kan geheel of 
gedeeltelijk worden ontheven van deze 
aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de 
schade hem niet kan worden toegerekend 
of indien hij geen daadwerkelijke kennis 
heeft van de gebeurtenis die aanleiding 
vormt voor de vordering tot 
schadevergoeding.

Or. en

Amendement 2836
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven van 

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke kan geheel of 
gedeeltelijk worden ontheven van de in 
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deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst 
dat de schade hem niet kan worden 
toegerekend.

lid 2 bedoelde aansprakelijkheid, indien de 
betreffende voor de verwerking 
verantwoordelijke bewijst dat de schade 
hem niet kan worden toegerekend.

Or. en

Amendement 2837
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Seán Kelly, Wim van de Camp, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier, Lara Comi, Kinga Gál

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker kan 
geheel of gedeeltelijk worden ontheven van 
deze aansprakelijkheid, indien hij bewijst 
dat de schade hem niet kan worden 
toegerekend.

3. De voor de verwerking 
verantwoordelijke kan geheel of 
gedeeltelijk worden ontheven van deze 
aansprakelijkheid, indien hij bewijst dat de 
schade hem niet kan worden toegerekend.

Or. en

Amendement 2838
Frank Engel

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien een verwerker 
persoonsgegevens verwerkt voor andere 
doeleinden dan waarvoor hij door de voor 
de verwerking verantwoordelijke 
geïnstrueerd is, kan hij aansprakelijk 
worden gesteld indien een persoon schade 
ondervindt als gevolg van de verwerking.

Or. en
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Amendement 2839
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vertegenwoordiger 
heeft aangewezen, worden alle sancties op 
de vertegenwoordiger toegepast, 
onverminderd de sanctieprocedures die 
tegen de voor de verwerking 
verantwoordelijke kunnen worden 
ingesteld.

Schrappen

Or. en

Amendement 2840
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vertegenwoordiger 
heeft aangewezen, worden alle sancties op 
de vertegenwoordiger toegepast, 
onverminderd de sanctieprocedures die 
tegen de voor de verwerking 
verantwoordelijke kunnen worden 
ingesteld.

2. Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een vertegenwoordiger 
heeft aangewezen, worden alle sancties op 
deze laatste toegepast in zijn hoedanigheid 
als vertegenwoordiger en dient hij deze te 
voldoen, onverminderd de 
sanctieprocedures die tegen de voor de 
verwerking verantwoordelijke kunnen 
worden ingesteld.

Or. es

Amendement 2841
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner
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Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten stellen voorschriften 
vast ten aanzien van effectieve en 
ontradende sancties om misbruik van het 
grondrecht op de bescherming van 
persoonsgegevens, zoals vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten, te 
voorkomen, met inbegrip van wettelijke 
voorschriften waarin het gebruik van 
persoonsgegevens om werknemers op een 
zwarte lijst te plaatsen of uit te sluiten van 
werk wordt verboden en strafbaar gesteld.

Or. en

Amendement 2842
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten dienen bij het opleggen 
van de in lid 1 bedoelde boetes het ne bis 
in idem-beginsel toe te passen, wat 
betekent dat deze boetes niet tweemaal 
voor dezelfde inbreuk op deze verordening 
mogen worden opgelegd.

Or. en

Amendement 2843
Sylvie Guillaume, Françoise Castex, Evelyn Regner

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten zorgen ervoor dat
personen of ondernemingen die personen 
op een zwarte lijst plaatsen, uitgesloten 
worden van EU-subsidies en -financiering 
en van deelname aan openbare 
aanbestedingen van andere 
overheidsopdrachten op het niveau van de 
EU, een lidstaat of een overheidsinstantie 
tot alle gerechtelijke stappen zijn 
afgerond, alle slachtoffers volledig zijn 
vergoed en er betrouwbaar bewijs is 
geleverd dat deze criminele praktijken zijn 
uitgeroeid binnen de organisatie.

Or. en

Amendement 2844
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Administratieve sancties Sancties

Or. en

Amendement 2845
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De toezichthoudende autoriteit 
neemt alle winsten van een voor de 
verwerking verantwoordelijke of 
verwerker in beslag die rechtstreeks 
voortvloeien uit een inbreuk op deze 
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verordening waarbij sprake is van opzet of 
grove nalatigheid.

Or. en

Motivering

In bepaalde situaties kan een boete op basis van een percentage lager zijn dan de winsten die 
behaald zijn met een inbreuk op de wet, waardoor bepaalde grootschalige onwettige 
bedrijfsmodellen over het geheel genomen winstgevend zijn. Dit amendement introduceert het 
algemeen aanvaarde beginsel van inbeslagname van winsten om deze lacune te verhelpen en 
om te zorgen voor eerlijke concurrentie voor de voor de verwerking verantwoordelijken en 
verwerkers die de wet eerbiedigen.

Amendement 2846
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie stelt een elektronisch 
antecedentenregister in waartoe de 
nationale toezichthoudende autoriteiten 
toegang hebben. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de regulering, volgens de bepalingen van 
dit artikel, van het elektronisch 
antecedentenregister.

Or. es

Amendement 2847
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen. De 
toezichthoudende autoriteiten werken met 
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elkaar samen in overeenstemming met de 
artikelen 46 en 57 om te zorgen voor een 
geharmoniseerd sanctieniveau in de Unie.

Or. en

Amendement 2848
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. De bevoegde toezichthoudende autoriteit 
is bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

Or. en

Amendement 2849
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
waarschuwingen of administratieve 
sancties op te leggen.

Or. en

Amendement 2850
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen. De 
toezichthoudende autoriteiten werken met 
elkaar samen in overeenstemming met de 
artikelen 46 en 57 om te zorgen voor een 
consistent sanctieniveau in de Unie.

Or. en

Amendement 2851
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. Elke bevoegde toezichthoudende 
autoriteit is bevoegd om overeenkomstig 
dit artikel administratieve sancties op te 
leggen.

Or. en

Amendement 2852
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. Een op grond van artikel 51 bevoegde
toezichthoudende autoriteit is bevoegd om 
overeenkomstig dit artikel administratieve 
sancties op te leggen.

Or. pl
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Amendement 2853
Hubert Pirker

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. Elke bevoegde toezichthoudende 
autoriteit is bevoegd om overeenkomstig 
dit artikel administratieve sancties op te 
leggen.

Or. de

Amendement 2854
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen.

1. Elke toezichthoudende autoriteit is 
bevoegd om overeenkomstig dit artikel 
administratieve sancties op te leggen. De 
administratieve sancties die de 
toezichthoudende autoriteiten kunnen 
opleggen, omvatten ten minste geldboeten 
en andere administratieve sancties, zoals 
waarschuwingen en aanbevelingen voor 
corrigerende maatregelen, onder meer 
met betrekking tot technische en 
organisatorische maatregelen.

Or. en

Motivering

De toezichthoudende autoriteiten moeten over voldoende bevoegdheden beschikken voor 
handhaving van de verordening.

Amendement 2855
Alexander Alvaro
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Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De toezichthoudende autoriteit legt 
eenieder die de verplichtingen krachtens 
deze verordening niet naleeft, ten minste 
een van de volgende sancties op:
a) een schriftelijke waarschuwing;
b) regelmatige, periodieke 
gegevensbeschermingsaudits;
c) een boete van ten hoogste 100 000 000 
euro.

Or. en

Motivering

De administratieve sanctie is in elke zaak doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

Amendement 2856
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Indien de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker 
beschikt over een geldig "Europees 
gegevensbeschermingszegel" 
overeenkomstig artikel 39, wordt enkel 
een boete overeenkomstig lid 2 quater 
opgelegd bij een inbreuk als gevolg van 
opzet of nalatigheid.

Or. en

Motivering

Het Europees gegevensbeschermingszegel moet zorgen voor vertrouwen onder de 
betrokkenen, rechtszekerheid voor de voor de verwerking verantwoordelijken alsmede voor de 
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uitvoer van de Europese gegevensbeschermingsnormen door gecertificeerde niet-Europese 
ondernemingen gemakkelijker toegang te verlenen tot de Europese markten.

Amendement 2857
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke 
of de rechtspersoon aansprakelijk is en 
reeds vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die 
overeenkomstig artikel 23 ten uitvoer zijn 
gelegd en de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te 
verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend.

Or. en

Motivering

De schrapping is deels het gevolg van de opneming van artikel 79, leden 1 ter en 2 bis, en 
houdt deels verband met de schrapping van onnodige specificaties.

Amendement 2858
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 2. De administratieve sanctie is in elke 
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zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt gebaseerd 
op de aard, de ernst en de duur van de 
inbreuk, het feit of de inbreuk opzettelijk 
of uit nalatigheid is gepleegd, de mate 
waarin de natuurlijke of de rechtspersoon 
aansprakelijk is en reeds vorige inbreuken 
heeft gepleegd, de technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures die overeenkomstig artikel 23 
ten uitvoer zijn gelegd en de mate waarin 
er met de toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen.

Or. en

Amendement 2859
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, de gevoeligheid 
van de betrokken persoonsgegevens, het 
feit of de inbreuk opzettelijk of uit 
nalatigheid is gepleegd, de omvang van de 
schade of het risico van aanzienlijke 
schade als gevolg van de overtreding, de 
mate waarin de natuurlijke of de 
rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen. Ofschoon een 
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beoordelingsmarge wordt geboden bij het 
opleggen van dergelijke sancties, teneinde 
rekening te houden met de hierboven 
uiteengezette omstandigheden en met 
andere situatiespecifieke feiten, kunnen 
divergenties bij de toepassing van 
administratieve sancties worden herzien 
overeenkomstig de conformiteitstoetsing.

Or. en

Amendement 2860
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, het soort nalatigheid, de mate 
waarin de natuurlijke of de rechtspersoon 
aansprakelijk is en reeds vorige inbreuken 
heeft gepleegd, de technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures die overeenkomstig artikel 23 
ten uitvoer zijn gelegd en de mate waarin 
er met de toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen, 
alsook de daadwerkelijke economische 
draagkracht van de gesanctioneerde.

Or. es

Amendement 2861
Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van:

a) de aard, de ernst en de duur van de 
inbreuk;
b) het feit of de inbreuk opzettelijk of uit 
nalatigheid is gepleegd;

c) de specifieke categorieën persoonlijke 
gegevens;
d) de mate waarin de natuurlijke of de 
rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd;
e) de mate van verantwoordelijkheid voor 
gegevensbescherming door middel van 
technische en organisatorische 
maatregelen en procedures, met name 
overeenkomstig artikel 35, 38 bis, 38 ter, 
38 quater en 39;
f) de technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die 
overeenkomstig artikel 23 ten uitvoer zijn 
gelegd; en
g) de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen.

Or. en
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Motivering

Overgenomen uit het ITRE-advies. De vraag of gegevens "gevoelig" zijn moet van invloed zijn 
op de hoogte van de opgelegde boete. Daarnaast moet worden nagegaan of de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de verwerker gegevensbescherming ziet als een 
fundamentele kwestie en dit laat blijken door technische en organisatorische maatregelen te 
nemen en bescherming te bieden overeenkomstig artikel 35, 38 bis, 38 ter, 38 quater en 39.

Amendement 2862
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke 
of de rechtspersoon aansprakelijk is en 
reeds vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die 
overeenkomstig artikel 23 ten uitvoer zijn 
gelegd en de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te 
verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend.

Or. en

Amendement 2863
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete weerspiegelt de 
aard, de ernst en de duur van de inbreuk, 
het feit of de inbreuk opzettelijk of uit 
nalatigheid is gepleegd, de mate waarin de 
natuurlijke of de rechtspersoon 
aansprakelijk is en reeds vorige inbreuken 
heeft gepleegd, de technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures die overeenkomstig artikel 23 
ten uitvoer zijn gelegd en de mate waarin 
er met de toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen.

Or. en

Amendement 2864
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, de gevoeligheid 
van de betrokken persoonsgegevens, het 
feit of de inbreuk opzettelijk of uit 
nalatigheid is gepleegd, de omvang van de 
schade of het risico van aanzienlijke 
schade als gevolg van de overtreding, de 
mate waarin de natuurlijke of de 
rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig 
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te verhelpen. artikel 23 ten uitvoer zijn gelegd en de 
mate waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen. Ofschoon een 
beoordelingsmarge wordt geboden bij het 
opleggen van dergelijke sancties, teneinde 
rekening te houden met de hierboven 
uiteengezette omstandigheden en met 
andere situatiespecifieke feiten, kunnen 
divergenties bij de toepassing van 
administratieve sancties worden herzien 
overeenkomstig de conformiteitstoetsing.
Bij de toepassing van een administratieve 
sanctie houden de toezichthoudende 
autoriteiten ook rekening met geldboetes, 
schadevergoedingen of andere straffen 
die de natuurlijke of rechtspersoon door 
een rechtbank of andere instantie eerder 
zijn opgelegd in verband met deze 
overtreding.
Verzwarende factoren die pleiten voor het 
opleggen van administratieve geldboetes 
overeenkomend met de in de leden 4 tot 
en met 6 vastgestelde bovengrenzen zijn 
met name:
a) herhaalde overtredingen waarbij de 
geldende wetgeving op roekeloze wijze 
wordt genegeerd;
b) weigering om mee te werken aan of 
obstructie van een handhavingsproces;
alsmede
c) opzettelijke, ernstige overtredingen die 
aanzienlijke schade kunnen veroorzaken.
Verzachtende factoren die pleiten voor het 
opleggen van administratieve geldboetes 
overeenkomend met de ondergrenzen zijn:
a) maatregelen die door de natuurlijke of 
rechtspersoon zijn genomen om te 
waarborgen dat aan de relevante 
verplichtingen wordt voldaan;
(b) b) echte onzekerheid over de vraag of 
de activiteit een schending van de 
relevante verplichtingen inhield;



AM\929533NL.doc 137/197 PE506.170v02-00

NL

c) onmiddellijke beëindiging van de 
schending wanneer hiervan kennis wordt 
verkregen; alsmede
d) medewerking aan 
handhavingsprocessen;

Or. en

Amendement 2865
Hubert Pirker

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke of 
de rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische maatregelen 
en procedures die overeenkomstig artikel 
23 ten uitvoer zijn gelegd en de mate 
waarin er met de toezichthoudende 
autoriteit is samengewerkt om de inbreuk 
te verhelpen.

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de specifieke categorie 
waaronder de persoonsgegevens vallen, de 
omvang van de schade of het schaderisico 
als gevolg van de inbreuk, de mate waarin 
de natuurlijke of de rechtspersoon 
aansprakelijk is en reeds vorige inbreuken 
heeft gepleegd, de technische en 
organisatorische maatregelen en 
procedures die overeenkomstig artikel 23 
ten uitvoer zijn gelegd en de mate waarin 
er met de toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen.

Or. de

Motivering 

Bij het vaststellen van de sancties moet rekening worden gehouden met de categorie 
waaronder de persoonsgegevens vallen, en met de omvang van de schade.
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Amendement 2866
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend. Het bedrag van de 
administratieve geldboete wordt 
vastgesteld op grond van de aard, de ernst 
en de duur van de inbreuk, het feit of de 
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is 
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke 
of de rechtspersoon aansprakelijk is en 
reeds vorige inbreuken heeft gepleegd, de 
technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die 
overeenkomstig artikel 23 ten uitvoer zijn 
gelegd en de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen.

2. Een administratieve sanctie is in elke 
zaak doeltreffend, evenredig en
afschrikkend. Bij het bepalen van de aard, 
reikwijdte en ernst van de administratieve 
sanctie die moet worden opgelegd, houdt 
de toezichthoudende autoriteit rekening 
met alle omstandigheden en in het 
bijzonder:

a) de aard, de ernst en de duur van de 
inbreuk;

b) of de inbreuk opzettelijk is gepleegd;
c) of er redelijke maatregelen zijn 
genomen om deze te voorkomen;
d) of de inbreuk aanzienlijke schade of 
een aanzienlijk nadeel met betrekking tot 
de grondrechten en de fundamentele 
vrijheden van de betrokkene heeft 
veroorzaakt of kan veroorzaken of hem 
aanzienlijk leed heeft berokkend of kan 
berokkenen;
e) alle maatregelen die zijn genomen om 
de gevolgen van de inbreuk te beperken, 
waaronder de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk of de 
gevolgen hiervan te verhelpen;
(f) eventuele eerdere inbreuken.

Or. en
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Motivering

Dit geeft een betere omschrijving van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden.

Amendement 2867
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de administratieve sanctie wordt 
rekening gehouden met de volgende 
factoren:
a) de aard, de ernst en de duur van de 
niet-naleving;
b) de procedures met betrekking tot de 
context en risico's van de 
gegevensverwerking waarnaar in de
artikelen 5 bis en 5 ter wordt verwezen;
c) de mate waarin de natuurlijke of de 
rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd;
d) de technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die ten uitvoer 
zijn gelegd overeenkomstig:
(i) Artikel 23 - Privacy by design en by 
default;
(ii) Artikel 23 bis – Naleving;
(iii) Artikel 30 - Beveiliging van de 
verwerking;
(iv) Artikel 33 – Privacyeffectbeoordeling;
(v) Artikel 33 bis – Beoordeling van de 
naleving van de privacy;
(vi) Artikel 35 - Aanwijzing van de 
functionaris voor gegevensbescherming;
(e) de mate van medewerking met de 
toezichthoudende autoriteit.

Or. en
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Motivering

De administratieve sanctie is in elke zaak doeltreffend, evenredig en afschrikkend.

Amendement 2868
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Bij de bepaling van het type, de 
hoogte en het bedrag van de 
administratieve sanctie houdt de 
toezichthoudende autoriteit rekening met 
alle relevante omstandigheden, daarbij 
terdege rekening houdend met de 
navolgende criteria:
a) of de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de verwerker in het 
bezit is van een geldig "Europees 
gegevensbeschermingszegel" 
overeenkomstig artikel 39;
b) de aard, ernst en duur van de inbreuk;
c) het feit of de inbreuk opzettelijk of uit 
nalatigheid is gepleegd;
d) de mate waarin de natuurlijke of de 
rechtspersoon aansprakelijk is en reeds 
vorige inbreuken heeft gepleegd;
e) de technische en organisatorische 
maatregelen en procedures die 
overeenkomstig de artikelen 23 en artikel 
30 ten uitvoer zijn gelegd, zoals 
pseudonimisering;
f) de specifieke door de inbreuk getroffen 
categorieën persoonsgegevens;
g) het herhaaldelijke karakter van de 
inbreuk;
h) de door de betrokkenen geleden 
schade,
i) het geldelijk belang dat aanleiding gaf 
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tot de inbreuk door de verantwoordelijke 
persoon en de omvang van de daardoor 
door de verantwoordelijke persoon 
gerealiseerde winst of vermeden verliezen, 
voor zover deze kunnen worden 
vastgesteld;
j) de mate waarin er met de 
toezichthoudende autoriteit is 
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen 
en de mogelijke negatieve gevolgen ervan 
te beperken; alsmede
k) de weigering tot samenwerking of 
tegenwerking bij inspecties, audits en 
controles van de toezichthoudende 
autoriteit overeenkomstig artikel 53.

Or. en

Amendement 2869
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Gevolg van de wijziging van artikel 79, lid 2, letter a (nieuw).
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Amendement 2870
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 2871
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Motivering

De toezichthouder moet bij het vaststellen van sancties flexibel kunnen zijn.

Amendement 2872
Salvador Sedó i Alabart

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2873
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij een eerste en niet-opzettelijke niet-
naleving van deze verordening kan een 
schriftelijke waarschuwing worden 
gegeven zonder dat er een sanctie wordt 
opgelegd. De bevoegde toezichthoudende 
autoriteit kan voor herhaalde opzettelijke 
inbreuken in overeenstemming met de 
omvang van de veroorzaakte schade, een 
geldboete opleggen van maximaal 1 000 
000 EUR of bij een onderneming, van
maximaal 1 % van haar jaarlijkse 
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wereldwijde omzet.
a) een natuurlijke persoon 
persoonsgegevens verwerkt zonder 
commerciële belangen; Or.
b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

Or. en

Amendement 2874
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij een niet-opzettelijke niet-naleving 
van deze verordening en indien er geen 
betrokkene is getroffen komt de 
toezichthoudende autoriteit tot 
overeenstemming met de voor de 
verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker teneinde de niet-naleving van 
deze verordening te verhelpen zonder dat 
er een schriftelijke waarschuwing wordt 
gegeven of een sanctie wordt opgelegd.

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

Bij een ernstige niet-naleving van deze 
verordening geeft de toezichthoudende 
autoriteit eerst een schriftelijke 
waarschuwing met een voorstel voor 
maatregelen om de inbreuken op redelijke 
termijn te verhelpen, zonder een sanctie 
op te leggen.
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De toezichthoudende autoriteit kan met 
betrekking tot lid 2 slechts een geldboete 
opleggen van maximaal 1 000 000 EUR 
of, bij een onderneming van maximaal 2 
% van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
voor het niet verhelpen van de inbreuken 
op de privacy met de in een schriftelijke 
waarschuwing gegeven maatregelen of 
voor herhaalde opzettelijke inbreuken.

Or. en

Motivering

Sancties dienen vereenvoudigd te worden en moeten worden opgelegd op grond van het risico 
en de mate van inbreuk. Er moet een maximumbedrag voor de geldboete worden ingesteld.
De onafhankelijkheid van de toezichthoudende autoriteiten, zoals vastgelegd in artikel 8, 
lid 3, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet echter gewaarborgd 
worden. Verder kan de conformiteitstoetsing, en met name artikel 58, leden 3 en 4, bijdragen 
aan een geharmoniseerd beleid op het gebied van administratieve sancties binnen de 
Europese Unie.

Amendement 2875
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Bij een eerste en niet-opzettelijke niet-
naleving van deze verordening, zonder 
antecedenten die het voorwerp zijn van 
een eindbeslissing of geannuleerde 
antecedenten, kan een schriftelijke 
waarschuwing worden gegeven en in dat 
geval wordt er geen sanctie opgelegd, 
maar kunnen er alleen, als de 
omstandigheden van het geval dat 
vereisen, alternatieve corrigerende 
maatregelen worden opgelegd in de 
hierna bepaalde gevallen en vorm, 
wanneer:

Or. es
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Amendement 2876
Véronique Mathieu Houillon, Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. fr

Amendement 2877
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Amendement 2878
Nils Torvalds, Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 2879
Jan Mulder

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

Schrappen

Or. en
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Amendement 2880
Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

b) een onderneming of organisatie 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

Or. en

Motivering

De bovengrens van 250 werknemers leidt tot een ongelijke behandeling van werkgevers, 
houdt een discriminatie van grotere ondernemingen in en is absoluut niet noodzakelijk om het 
in dit artikel beoogde doel te bereiken. Bovendien is de bovengrens niet voor alle aspecten 
eenvoudig te interpreteren.

Amendement 2881
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een onderneming of organisatie met 
minder dan 250 werknemers 
persoonsgegevens slechts als 
nevenactiviteit verwerkt.

b) een onderneming of organisatie bereid is 
samen te werken met de toezichthoudende 
autoriteit wat betreft het vaststellen van 
corrigerende maatregelen waarmee 
gelijksoortige gevallen van niet-naleving 
in de toekomst kunnen worden vermeden.
De samenwerking waarnaar dit punt 
verwijst, wordt gebaseerd op definitieve 
afspraken die samen met de 
toezichthoudende autoriteit worden 
onderschreven. Het gebrek aan 
samenwerking met de toezichthoudende 
en gemachtigde autoriteit zal, na het 
verstrijken van zes maanden vanaf het 
begin van het dossier, leiden tot het 
opleggen van een boete die in dat geval 
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passend wordt geacht.

Or. es

Amendement 2882
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) een overheidsinstantie gegevens 
verwerkt.

Or. en

Amendement 2883
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een overheidsdienst samenwerkt 
met de toezichthoudende autoriteit voor 
het vaststellen van corrigerende 
maatregelen waarmee gelijksoortige 
gevallen van niet-naleving in de toekomst 
kunnen worden vermeden. De 
samenwerking waarnaar dit punt verwijst, 
wordt gebaseerd op door de betrokken 
dienst vastgestelde akkoorden of 
resoluties waarin wordt verwezen naar de 
oorsprong van de genomen maatregelen.
Het gebrek aan samenwerking met de 
toezichthoudende en gemachtigde 
autoriteit zal, na het verstrijken van een 
jaar vanaf het begin van het dossier, 
leiden tot het opleggen van een boete die 
in dat geval passend wordt geacht.
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Or. es

Amendement 2884
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een toezichthoudende autoriteit 
kan, in het bijzonder, besluiten dat het 
passend is een sanctie anders dan een 
geldboete op te leggen, indien de aard, 
reikwijdte of doeleinden van de 
verwerkingsactiviteiten van dien aard zijn 
dat het onwaarschijnlijk is dat deze 
risico’s voor de grondrechten van de 
betrokkene vormen.

Or. en

Motivering

De toezichthouder moet flexibel kunnen zijn bij het koppelen van sancties aan de mate van 
risico.

Amendement 2885
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Schrappen

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

Or. en

Motivering

Gevolg van de wijziging van artikel 79, lid 2, letter a (nieuw).

Amendement 2886
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 2887
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde
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Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Schrappen

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

Or. en

Amendement 2888
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete van maximaal 250.000 euro op 
of, bij een onderneming, een geldboete van 
maximaal 1 % van haar jaarlijkse 
wereldwijde omzet, aan eenieder die 
opzettelijk of uit nalatigheid inbreuk pleegt 
op artikel 12, lid 1 en 2.

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

Or. en

Amendement 2889
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
afhankelijk van welk bedrag hoger is, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid 
inbreuk pleegt op artikel 12, lid 1 en 2.

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

Or. en

Motivering

Preciezere formulering en adequatere maximale boete voor opzettelijke inbreuk als 
beschreven in dit lid.

Amendement 2890
Louis Michel



PE506.170v02-00 154/197 AM\929533NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete tot 250.000 euro opleggen aan 
eenieder die opzettelijk:

Or. en

Amendement 2891
Nils Torvalds, Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit legt, op 
basis van de ernst van de inbreuk, een 
geldboete op of geeft een waarschuwing
aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Or. en

Amendement 2892
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:



AM\929533NL.doc 155/197 PE506.170v02-00

NL

Or. en

Amendement 2893
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit legt 
geldboetes op, waarvan de hoogtes 
afhankelijk zijn van de ernst en omvang 
van het voorval, alsmede de schade of 
potentiële schade, de duur van de inbreuk, 
eerdere inbreuken en de reactie op het 
desbetreffende voorval of de voorvallen, 
van maximaal 250.000 EUR, of bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet.
Dergelijke inbreuken en geldboetes 
kunnen van toepassing zijn op eenieder 
die:

Or. en

Amendement 2894
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 50 000 euro op aan eenieder 
die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. de
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Motivering 

Een van de omzet van de onderneming afhankelijke straf voor dergelijke inbreuken is 
onevenredig.

Amendement 2895
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 0,5 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete tot 250.000 euro opleggen of, bij 
een onderneming, een geldboete van 0,5 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. en

Motivering

Bij hun beslissing over de vraag of er een geldboete moet worden opgelegd en hoe hoog deze 
dient te zijn, moet toezichthoudende autoriteiten een beoordelingsmarge worden geboden.

Amendement 2896
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Schrappen

a) de betrokkene geen informatie 
verstrekt, of onvolledige informatie 
verstrekt, of de informatie niet op 
voldoende transparante wijze verstrekt 
overeenkomstig artikel 11, artikel 12, 
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lid 3, en artikel 14;
b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
overeenkomstig artikel 16 of een 
ontvanger relevante informatie niet 
meedeelt overeenkomstig artikel 13;
c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;
d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;
e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;
f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;
g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

Or. en

Motivering

Gevolg van de wijziging van artikel 79, lid 2 bis (nieuw).
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Amendement 2897
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Schrappen

a) de betrokkene geen informatie 
verstrekt, of onvolledige informatie 
verstrekt, of de informatie niet op 
voldoende transparante wijze verstrekt 
overeenkomstig artikel 11, artikel 12, 
lid 3, en artikel 14;
b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
overeenkomstig artikel 16 of een 
ontvanger relevante informatie niet 
meedeelt overeenkomstig artikel 13;
c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;
d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;
e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
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overeenkomstig artikel 24;
f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;
g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

Or. en

Amendement 2898
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Schrappen

a) de betrokkene geen informatie 
verstrekt, of onvolledige informatie 
verstrekt, of de informatie niet op 
voldoende transparante wijze verstrekt 
overeenkomstig artikel 11, artikel 12, 
lid 3, en artikel 14;
b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
overeenkomstig artikel 16 of een 
ontvanger relevante informatie niet 
meedeelt overeenkomstig artikel 13;
c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
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eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;
d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;
e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;
f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;
g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

Or. en

Amendement 2899
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500,000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 

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

haar gemiddelde jaarlijkse wereldwijde 
winst, aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Or. es

Amendement 2900
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete tot 500.000 euro opleggen of, bij 
een onderneming, een geldboete van 1 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

a) de betrokkene geen informatie verstrekt, 
of onvolledige informatie verstrekt, of de 
informatie niet op voldoende transparante 
wijze verstrekt overeenkomstig artikel 11, 
artikel 12, lid 3, en artikel 14;

a) de betrokkene geen informatie verstrekt, 
of onvolledige informatie verstrekt, of de 
informatie niet op voldoende transparante 
wijze verstrekt overeenkomstig artikel 11, 
artikel 12, lid 3, en artikel 14;

b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
overeenkomstig artikel 16 of een ontvanger 
relevante informatie niet meedeelt 
overeenkomstig artikel 13;

b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
overeenkomstig artikel 16 of een ontvanger 
relevante informatie niet meedeelt 
overeenkomstig artikel 13;

c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;

c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
eerbiedigt, of geen mechanisme 
overeenkomstig artikel 17 bis biedt. Bij de 
vaststelling van een geldboete voor een 
overtreding als bedoeld in deze afdeling, 
houdt de toezichthoudende autoriteit 
rekening met de mate waarin de voor de 
verwerking verantwoordelijke, of de 
belangrijkste vestiging in de zin van 
artikel 22, lid 4, mechanismen heeft 
ingevoerd om ervoor te zorgen dat de 
termijnen voor het bewaren van de 
persoonsgegevens worden nageleefd;
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d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;

d) in strijd met artikel 18 de betrokkene 
verhindert om de door de gebruiker 
gegenereerde inhoud over te dragen naar 
een andere toepassing;

e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;

e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;

f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;

f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;

g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

Or. en

Motivering

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Amendement 2901
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete van maximaal 500.000 euro op 
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onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

of, bij een onderneming, een geldboete van 
maximaal 2 % van haar jaarlijkse 
wereldwijde omzet, aan eenieder die 
opzettelijk of uit nalatigheid inbreuk pleegt 
op artikel 11, artikel 12, leden 3 en 4, de 
artikelen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 en 28, 
artikel 31, lid 4, artikel 44, lid 3, en de 
artikelen 80, 82 en 83.

a) de betrokkene geen informatie 
verstrekt, of onvolledige informatie 
verstrekt, of de informatie niet op 
voldoende transparante wijze verstrekt 
overeenkomstig artikel 11, artikel 12, 
lid 3, en artikel 14;
b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
overeenkomstig artikel 16 of een 
ontvanger relevante informatie niet 
meedeelt overeenkomstig artikel 13;
c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;
d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;
e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;
f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;
g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
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voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

Or. en

Amendement 2902
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 2 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, 
afhankelijk van welk bedrag hoger is, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid 
inbreuk pleegt op artikel 11, artikel 12, 
leden 3 en 4, de artikelen 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 24 en 28, artikel 31, lid 4, artikel 
44, lid 3, en de artikelen 80, 82 en 83.

a) de betrokkene geen informatie 
verstrekt, of onvolledige informatie 
verstrekt, of de informatie niet op 
voldoende transparante wijze verstrekt 
overeenkomstig artikel 11, artikel 12, 
lid 3, en artikel 14;
b) de betrokkene geen toegang verstrekt 
overeenkomstig artikel 15, 
persoonsgegevens niet rectificeert 
overeenkomstig artikel 16 of een 
ontvanger relevante informatie niet 
meedeelt overeenkomstig artikel 13;
c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
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nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;
d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;
e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;
f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;
g) in gevallen waarin geen bijzondere 
categorieën gegevens worden verwerkt, de 
voorschriften in verband met de vrijheid 
van meningsuiting of de verwerking in het 
kader van de arbeidsverhouding, of de 
voorwaarden voor verwerking voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft 
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.

Or. en

Amendement 2903
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 

5. De toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete tot 500.000 euro opleggen aan 
eenieder die opzettelijk:



PE506.170v02-00 166/197 AM\929533NL.doc

NL

eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. en

Amendement 2904
Nils Torvalds, Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit legt, op 
basis van de ernst van de inbreuk, een 
geldboete op of geeft een waarschuwing
aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Or. en

Amendement 2905
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 3 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. en

Amendement 2906
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie
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Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit legt, op 
grond van dezelfde criteria als vermeld in 
artikel 79, lid 4, voor ernstige inbreuken,
een geldboete van maximaal 500.000 euro 
op of, bij een onderneming, een geldboete 
van 1 % van haar jaarlijkse wereldwijde 
omzet, aan eenieder die:

Or. en

Amendement 2907
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een 
onderneming, een geldboete van 1 % van 
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete tot 500.000 euro opleggen of, bij 
een onderneming, een geldboete van 1 % 
van haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan 
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Or. en

Motivering

Bij hun beslissing over de vraag of er een geldboete moet worden opgelegd en hoe hoog deze 
dient te zijn, moet toezichthoudende autoriteiten een grotere beoordelingsmarge worden 
geboden.

Amendement 2908
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokkene geen informatie verstrekt, 
of onvolledige informatie verstrekt, of de 
informatie niet op voldoende transparante 
wijze verstrekt, overeenkomstig artikel 11, 
artikel 12, lid 3, en artikel 14;

a) de betrokkene geen informatie verstrekt, 
of duidelijk onvolledige informatie 
verstrekt, overeenkomstig artikel 11, 
artikel 12, lid 3, en artikel 14;

Or. es

Amendement 2909
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te stellen 
van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;

c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens, op 
websites of binnen gegevensreeksen die 
binnen hun beheer vallen, niet eerbiedigt, 
geen mechanismen invoert om ervoor te 
zorgen dat de termijnen worden nageleefd, 
of niet alle nodige maatregelen neemt om 
derde partijen in kennis te stellen van 
verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;

Or. en

Amendement 2910
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het recht om te worden vergeten of het 
recht op uitwissing van gegevens niet 

c) geen gehoor geeft, overeenkomstig de 
in deze verordening vastgestelde 
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eerbiedigt, geen mechanismen invoert om 
ervoor te zorgen dat de termijnen worden 
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen 
neemt om derde partijen in kennis te 
stellen van verzoeken van betrokkenen om 
koppelingen naar of kopieën of 
reproducties van persoonsgegevens uit te 
wissen overeenkomstig artikel 17;

bepalingen, aan een verzoek omtrent het 
recht om te worden vergeten of het recht 
op uitwissing van gegevens;

Or. es

Amendement 2911
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene verhindert om 
persoonsgegevens naar een andere 
toepassing over te dragen;

d) in strijd met artikel 18 geen 
elektronische kopie van persoonsgegevens 
verstrekt of de betrokkene, zonder wettig 
motief, verhindert om persoonsgegevens 
naar een andere toepassing over te dragen;

Or. es

Amendement 2912
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) niet of niet voldoende de respectieve 
verantwoordelijkheden van 
gemeenschappelijk voor de verwerking 
verantwoordelijken vaststelt 
overeenkomstig artikel 24;

Schrappen

Or. en
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Amendement 2913
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;

Schrappen

Or. en

Amendement 2914
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, artikel 
31, lid 4, en artikel 44, lid 3;

f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 14, artikel 
28, artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;

Or. de

Amendement 2915
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) geen of niet voldoende documenten 
bewaart overeenkomstig artikel 28, 
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;

f) geen rekenschap aflegt of niet in staat 
is rekenschap af te leggen tegenover de 
toezichthoudende autoriteit in de gevallen 
waarin dat voorgeschreven is en 
overeenkomstig de in deze verordening 
bepaalde vorm, tenzij het feit een zeer 
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ernstige handelwijze vormt 
overeenkomstig deze verordening of de 
vastgestelde uitvoeringsvoorwaarden van 
de lidstaten.

Or. es

Amendement 2916
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor 
de verwerking of de voorwaarden voor 
toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;
b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;
c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig 
artikel 19;
d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;
e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;
f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25;
g) persoonsgegevens verwerkt, of 
opdracht tot de verwerking van 
persoonsgegevens geeft, in strijd met de 
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verplichtingen inzake verwerking namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;
h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
of die inbreuk niet tijdig of niet volledig 
meldt overeenkomstig de artikelen 31 
en 32;
i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;
j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens 
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;
k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;
l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie 
verricht, of opdracht daartoe geeft, die 
niet is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;
m) een bevel of een tijdelijk of 
definitief verwerkingsverbod of een 
opschorting van gegevensstromen door de
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;
n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
verstrekken van relevante informatie aan, 
of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, 
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lid 6, en artikel 53, lid 2;
o) de voorschriften inzake het bewaren 
van het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.

Or. en

Motivering

Gevolg van de wijziging van artikel 79, lid 2 bis (nieuw).

Amendement 2917
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor 
de verwerking of de voorwaarden voor 
toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;
b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;
c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig 
artikel 19;
d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;
e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;
f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
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overeenkomstig artikel 25;
g) persoonsgegevens verwerkt, of 
opdracht tot de verwerking van 
persoonsgegevens geeft, in strijd met de 
verplichtingen inzake verwerking namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;
h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
of die inbreuk niet tijdig of niet volledig 
meldt overeenkomstig de artikelen 31 
en 32;
i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;
j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens 
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;
k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;
l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie 
verricht, of opdracht daartoe geeft, die 
niet is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;
m) een bevel of een tijdelijk of definitief 
verwerkingsverbod of een opschorting van 
gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;
n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
verstrekken van relevante informatie aan, 
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of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, 
lid 6, en artikel 53, lid 2;
o) de voorschriften inzake het bewaren 
van het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.

Or. en

Amendement 2918
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor 
de verwerking of de voorwaarden voor 
toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;
b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;
c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig 
artikel 19;
d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;
e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;
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f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25;
g) persoonsgegevens verwerkt, of 
opdracht tot de verwerking van 
persoonsgegevens geeft, in strijd met de 
verplichtingen inzake verwerking namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;
h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
of die inbreuk niet tijdig of niet volledig 
meldt overeenkomstig de artikelen 31 
en 32;
i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;
j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens 
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;
k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;
l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie 
verricht, of opdracht daartoe geeft, die 
niet is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;
m) een bevel of een tijdelijk of definitief 
verwerkingsverbod of een opschorting van 
gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;
n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
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verstrekken van relevante informatie aan, 
of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, 
lid 6, en artikel 53, lid 2;
o) de voorschriften inzake het bewaren 
van het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.

Or. en

Amendement 2919
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor 
de verwerking of de voorwaarden voor 
toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;

a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor 
de verwerking of de voorwaarden voor 
toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;

b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;

b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;

c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig artikel 19;

c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig artikel 19;

d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;

d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;

e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;
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f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25;

f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25;

g) persoonsgegevens verwerkt, of 
opdracht tot de verwerking van 
persoonsgegevens geeft, in strijd met de 
verplichtingen inzake verwerking namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;
h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een inbreuk 
in verband met persoonsgegevens of die 
inbreuk niet tijdig of niet volledig meldt 
overeenkomstig de artikelen 31 en 32;

h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een inbreuk 
in verband met persoonsgegevens of die 
inbreuk niet tijdig of niet volledig meldt 
overeenkomstig de artikelen 31 en 32;

i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;
j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens 
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;
k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;

k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;

l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie 
verricht, of opdracht daartoe geeft, die niet 
is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;

l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie 
verricht, of opdracht daartoe geeft, die niet 
is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;

m) een bevel of een tijdelijk of definitief 
verwerkingsverbod of een opschorting van 
gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;

m) een bevel of een tijdelijk of definitief 
verwerkingsverbod of een opschorting van 
gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;

n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
verstrekken van relevante informatie aan, 

n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
verstrekken van relevante informatie aan, 
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of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, lid 6, 
en artikel 53, lid 2;

of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, lid 6, 
en artikel 53, lid 3;

o) de voorschriften inzake het bewaren van 
het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.

o) de voorschriften inzake het bewaren van 
het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.

Or. en

Motivering

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Amendement 2920
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Amendement 2921
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete van maximaal 1 000 000 euro 
op of, bij een onderneming, een geldboete 
van maximaal 5 % van haar jaarlijkse 
wereldwijde omzet, aan eenieder die 
opzettelijk of uit nalatigheid inbreuk pleegt 
op de bepalingen van deze verordening 
anders dan die van de leden 4 en 5.

a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor 
de verwerking of de voorwaarden voor 
toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;
b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;
c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig 
artikel 19;
d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;
e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;
f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25;
g) persoonsgegevens verwerkt, of 
opdracht tot de verwerking van 
persoonsgegevens geeft, in strijd met de 
verplichtingen inzake verwerking namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;
h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
of die inbreuk niet tijdig of niet volledig 
meldt overeenkomstig de artikelen 31 
en 32;
i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
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of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;
j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens 
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;
k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;
l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie
verricht, of opdracht daartoe geeft, die 
niet is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;
m) een bevel of een tijdelijk of definitief 
verwerkingsverbod of een opschorting van 
gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;
n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
verstrekken van relevante informatie aan, 
of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, 
lid 6, en artikel 53, lid 2;
o) de voorschriften inzake het bewaren 
van het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.

Or. en

Amendement 2922
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel



PE506.170v02-00 182/197 AM\929533NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete van maximaal 1 000 000 euro 
op of, bij een onderneming, een geldboete 
van maximaal 5 % van haar jaarlijkse 
wereldwijde omzet, afhankelijk van welk 
bedrag hoger is, aan eenieder die 
opzettelijk of uit nalatigheid inbreuk pleegt 
op de bepalingen van deze verordening 
anders dan die van lid 4 en 5.

a) persoonsgegevens verwerkt zonder of 
zonder toereikende rechtsgrondslag voor 
de verwerking of de voorwaarden voor 
toestemming niet naleeft overeenkomstig 
de artikelen 6, 7 en 8;
b) in strijd met de artikelen 9 en 81 
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;
c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig 
artikel 19;
d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;
e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;
f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25;
g) persoonsgegevens verwerkt, of 
opdracht tot de verwerking van 
persoonsgegevens geeft, in strijd met de 
verplichtingen inzake verwerking namens 
een voor de verwerking verantwoordelijke 
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;
h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een 
inbreuk in verband met persoonsgegevens 
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of die inbreuk niet tijdig of niet volledig 
meldt overeenkomstig de artikelen 31 
en 32;
i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;
j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens 
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;
k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;
l) een gegevensdoorgifte naar een derde 
land of een internationale organisatie 
verricht, of opdracht daartoe geeft, die 
niet is toegestaan op basis van een besluit 
waarbij het beschermingsniveau passend 
wordt verklaard of passende garanties of 
een afwijking overeenkomstig de 
artikelen 40 tot en met 44;
m) een bevel of een tijdelijk of definitief 
verwerkingsverbod of een opschorting van 
gegevensstromen door de 
toezichthoudende autoriteit niet naleeft 
overeenkomstig artikel 53, lid 1;
n) de verplichtingen inzake het assisteren 
van, het geven van antwoord of het 
verstrekken van relevante informatie aan, 
of het verlenen van toegang aan de 
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen 
en terreinen niet naleeft overeenkomstig 
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34, 
lid 6, en artikel 53, lid 2;
o) de voorschriften inzake het bewaren 
van het beroepsgeheim niet naleeft 
overeenkomstig artikel 84.

Or. en
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Amendement 2923
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De toezichthoudende autoriteit kan een 
geldboete tot 1 000 000 euro opleggen aan 
eenieder die opzettelijk:

Or. en

Amendement 2924
Nils Torvalds, Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De toezichthoudende autoriteit legt, op 
grond van de ernst van de inbreuk, een 
geldboete op of geeft een waarschuwing
aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Or. en

Amendement 2925
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2926
Ewald Stadler

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De toezichthoudende autoriteit legt een 
geldboete tot 1 000 000 euro op of, in het 
geval van een door een onderneming uit 
winstbejag begane inbreuk, een geldboete 
van 2 % van haar jaarlijkse wereldwijde 
omzet, aan eenieder die opzettelijk of uit 
nalatigheid:

Or. de

Amendement 2927
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. De toezichthoudende autoriteit legt, op 
grond van dezelfde criteria als vermeld in 
artikel 79, lid 4, voor de meest ernstige 
inbreuken, een geldboete van maximaal 1 
000 000 euro op of, bij een onderneming, 
een geldboete van 2 % van haar jaarlijkse 
wereldwijde omzet, aan eenieder die:

Or. en
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Amendement 2928
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bij hun beslissing over de vraag of er een geldboete moet worden opgelegd en hoe hoog deze 
dient te zijn, moet toezichthoudende autoriteiten een beoordelingsmarge worden geboden.

Amendement 2929
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig artikel 19;

c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of 
een verplichting overeenkomstig artikel 19, 
tenzij hij een beroep doet op geldige titels 
of echt bestaande gegronde redenen 
overeenkomstig deze verordening;

Or. es

Amendement 2930
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de voorwaarden in verband met de 
maatregelen op basis van profilering niet 
naleeft overeenkomstig artikel 20;

Schrappen

Or. es

Amendement 2931
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;

Schrappen

Or. en

Amendement 2932
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) geen intern beleid vaststelt of geen 
passende maatregelen uitvoert om voor 
naleving te zorgen en die naleving te 
kunnen aantonen overeenkomstig de 
artikelen 22, 23 en 30;

Schrappen

Or. es
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Amendement 2933
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) geen vertegenwoordiger aanwijst 
overeenkomstig artikel 25;

Schrappen

Or. en

Amendement 2934
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een inbreuk 
in verband met persoonsgegevens of die 
inbreuk niet tijdig of niet volledig meldt 
overeenkomstig de artikelen 31 en 32;

h) de toezichthoudende autoriteit of de 
betrokkene niet waarschuwt bij een inbreuk 
in verband met persoonsgegevens of die 
inbreuk niet tijdig of niet volledig meldt in 
de gevallen waarin dat voorgeschreven is,
overeenkomstig de artikelen 31 en 32;

Or. es

Amendement 2935
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 

Schrappen
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overeenkomstig de artikelen 33 en 34;

Or. en

Amendement 2936
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;

i) geen privacyeffectbeoordeling verricht, 
of persoonsgegevens verwerkt zonder 
voorafgaande toestemming of 
voorafgaande raadpleging van de 
toezichthoudende autoriteit in de gevallen 
waarin dat voorgeschreven is,
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;

Or. es

Amendement 2937
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) geen 
gegevensbeschermingsfunctionaris 
aanwijst of niet de voorwaarden in het 
leven roept voor de uitvoering van diens 
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36 
en 37;

j) niet de voorwaarden in het leven roept 
om de functionaris voor 
gegevensbescherming in staat te stellen 
zijn taken uit te voeren overeenkomstig de 
artikelen 35, 36 en 37;

Or. es

Amendement 2938
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel of -
merktekens in de zin van artikel 39;

k) misbruik maakt van een 
gegevensbeschermingszegel, -merktekens 
of -certificering in de zin van artikel 39;

Or. es

Amendement 2939
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Voor de toepassing van dit artikel 
worden de antecedenten aangaande 
definitieve sancties voor inbreuken 
wegens nalatigheid geannuleerd 
overeenkomstig de volgende termijnen:
a) na twee jaar, als het gaat om sancties 
die samengaan met een van de in lid 4 
vastgestelde boetes;
b) na vier jaar, als het gaat om sancties 
die samengaan met een van de in lid 5 
vastgestelde boetes;
c) na zes jaar, als het gaat om sancties die 
samengaan met een van de in lid 6 
vastgestelde boetes.

Or. es

Amendement 2940
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Een geldboete voor schendingen 
zoals bedoeld in lid 6 kan alleen worden 
opgelegd voor een bepaalde verwerking 
van persoonsgegevens. Bij het bepalen 
van een geldboete voor een schending in 
de zin van dit lid houdt de 
toezichthoudende autoriteit rekening met 
de volgende feiten en omstandigheden:
a) de mate waarin de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de belangrijkste 
vestiging in de zin van artikel 22, lid 4, 
maatregelen heeft aangenomen en 
uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 
22, 23 en 30 met betrekking tot die 
verwerking;
b) het feit of de voor de verwerking 
verantwoordelijke of de belangrijkste 
vestiging in de zin van artikel 22, lid 4 al 
dan niet een 
gegevensbeschermingsfunctionaris heeft 
aangewezen overeenkomstig artikel 35;
c) de mate waarin de voor de verwerking 
verantwoordelijke de 
gegevensbeschermingsfunctionaris, 
indien aanwezig, toestemming heeft 
gegeven zijn taken als bedoeld in artikel 
37 met betrekking tot een dergelijke 
verwerking te vervullen;
d) de mate waarin de 
gegevensbeschermingsfunctionaris, 
indien aanwezig, was betrokken bij de 
besluitvorming over een dergelijke 
verwerking of bij de uitvoering daarvan;
e) het feit of de voor de verwerking 
verantwoordelijke al dan niet een 
privacyeffectbeoordeling heeft uitgevoerd 
met betrekking tot een dergelijke 
verwerking;
f) het feit of de voor de verwerking 
verantwoordelijke al dan niet, indien van 
toepassing, artikel 26 heeft nageleefd;
alsmede
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g) de mate waarin de voor de verwerking 
verantwoordelijke de verwerker, indien 
aanwezig, instructies heeft gegeven 
overeenkomstig artikel 27.

Or. en

Motivering

The ‘accountability measures’ should not be fined as an independent infringement. Where the 
absence of such measures are likely to have caused the infringement of the ‘material rules’ 
(like data security, data subject’s rights, data limitation, etc), the supervisory authority should 
take such absence into account in determining the level of the fine (see also the US Federal 
Sentencing Guidelines for companies in case of non-compliance). Furthermore, instead of 
issuing a fine, the supervisory authority should order the controller or processor to take the 
necessary measures pursuant to its powers in Article 53.

Amendement 2941
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Voor de toepassing van dit artikel 
worden de antecedenten aangaande 
definitieve sancties voor inbreuken die 
door ernstige nalatigheid of door opzet 
zijn veroorzaakt, geannuleerd 
overeenkomstig de volgende termijnen:
a) na vijf jaar, als het gaat om sancties die 
samengaan met een van de in lid 4 
vastgestelde boetes;
b) na tien jaar, als het gaat om sancties 
die samengaan met een van de in lid 5 
vastgestelde boetes;
c) na vijftien jaar, als het gaat om sancties 
die samengaan met een van de in lid 6 
vastgestelde boetes.

Or. es
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Amendement 2942
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 2943
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 2944
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 2945
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De Commissie is bevoegd, na het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming om advies te 
hebben gevraagd, overeenkomstig 
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen teneinde de absolute bedragen van 
de in de leden 4, 5 en 6 bedoelde 
geldboeten te actualiseren, rekening 
houdend met de in lid 2 bedoelde criteria 
en de stijging van de kosten van 
levensonderhoud.

Or. en

Amendement 2946
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Indien er overtuigend bewijs bestaat 
voor een voortdurende of grove 
nalatigheid van organisaties in de 
uitvoering van hun 
verantwoordelijkheden krachtens deze 
verordening of als blijkt dat deze sancties 
er niet in slagen ernstig misbruik te 
voorkomen dat binnen het huidige kader 
niet kan worden aangepakt. De 
Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen teneinde de bedragen of 
voorwaarden van de in de leden 4, 5 en 6 
bedoelde geldboeten te actualiseren, 
rekening houdend met de in lid 2 bedoelde 
criteria.

Or. en

Amendement 2947
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De leden 4 tot en met 7 van artikel 
79 zijn niet van toepassing op 
overheidsinstanties. De toezichthoudende 
autoriteit heeft niet de bevoegdheid om 
geldboetes vast te stellen en op te leggen 
aan overheidsinstanties.

Or. en

Amendement 2948
Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De Commissie dient binnen een jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening een wetgevingsvoorstel in ter 
verduidelijking van de criteria en 
vereisten voor de hoofdelijke 
aansprakelijkheid van het bestuur van de 
voor de verwerking verantwoordelijke en 
de verwerker, en in het bijzonder van het 
bestuurslid in de zin van artikel 37 bis, bij 
niet-naleving van de bepalingen van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 2949
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De Commissie dient binnen een jaar 
na de inwerkingtreding van deze 
verordening een wetgevingsvoorstel in ter 
verduidelijking van de criteria en 
vereisten voor administratieve sancties en 
strafmaatregelen tegen het bestuur, in het 
bijzonder het bestuurslid als bedoeld in 
artikel 37 bis, bij niet-naleving van de 
bepalingen van deze verordening die de 
betrokkenen schade berokkent of heeft 
berokkend.

Or. en

Amendement 2950
Sophia in 't Veld
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Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 quater. De Commissie dient binnen een 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening een wetgevingsvoorstel in ter 
verduidelijking van de voorwaarden en 
criteria om juridische bescherming voor 
klokkenluiders te waarborgen.

Or. en


