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Amendement 2951
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene 
beginselen in hoofdstuk II, de rechten van 
de betrokkenen in hoofdstuk III, de voor 
de verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting.

1. Teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting zijn hoofdstuk II 
(Beginselen), hoofdstuk III (Rechten van 
de betrokkene), hoofdstuk IV (De voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker), hoofdstuk V (Doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of 
internationale organisaties), hoofdstuk VI 
(Onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten) en hoofdstuk VII 
(Samenwerking en conformiteit), alsmede 
de artikelen 73, 74, 76 en 79 van 
hoofdstuk VIII (Beroep, 
aansprakelijkheid en sancties) niet van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke of artistieke en literaire 
doeleinden.

Or. en

Motivering

The new draft legislation on data protection takes the form of a regulation and thus is directly 
applicable. If data protection law applies directly, the freedom of the press exception must 
also be directly applicable. An implementation by Member States should not lower down the 
current level of protection. Furthermore, the exemption should be extended to Articles 73, 74, 
76 and 79 of Chapter VIII (on Remedies, Liabilities and Sanctions) because these Articles 
include new elements which go far beyond what is foreseen in the current directive and are 
not suitable for journalistic activities or pose a serious threat to press freedom.

Amendement 2952
Birgit Sippel, Petra Kammerevert, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene beginselen
in hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting.

1. De lidstaten voorzien in uitzonderingen 
op of afwijkingen van alle bepalingen in 
hoofdstuk II, hoofdstuk III, hoofdstuk IV, 
hoofdstuk V, hoofdstuk VI en hoofdstuk 
VII, om het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting overeenkomstig het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de verwijzing daarin 
naar het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.

Or. en

Motivering

De formulering in het voorstel van de Commissie kan verkeerdelijk zodanig worden 
geïnterpreteerd dat slechts enkele artikelen of leden van de betreffende hoofdstukken kunnen 
worden beperkt omwille van de vrijheid van meningsuiting. De gewijzigde formulering is 
ondubbelzinnig en schept duidelijkheid op rechterlijk niveau. Bovendien is de zin “voor 
uitsluitend journalistieke of voor artistieke en literaire doeleinden” niet breed genoeg en kan 
hij tot problemen leiden voor mediadiensten die vertrouwelijke gegevens nodig hebben voor 
hun journalistieke taken, maar deze niet op een journalistieke manier verwerken.

Amendement 2953
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 

1. De lidstaten voorzien waar nodig in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
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uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene beginselen 
in hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting.

bepalingen inzake de algemene beginselen 
in hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting overeenkomstig 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de verwijzing daarin 
naar het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.

Or. en

Amendement 2954
Judith Sargentini

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene beginselen 
in hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht 

1. De lidstaten voorzien in uitzonderingen 
op of afwijkingen van de bepalingen 
inzake de algemene beginselen in 
hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting overeenkomstig 
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op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting.

het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de verwijzing daarin 
naar het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden.

Or. en

Motivering

Gelijk aan amendement 324 van de rapporteur, met als verschil dat hier “waar nodig” niet is 
toegevoegd. Deze woorden kunnen (verkeerdelijk) worden geïnterpreteerd als een afzwakking 
van de verplichting van de lidstaten om te voorzien in uitzonderingen en afwijkingen in het 
belang van de vrijheid van meningsuiting.

Amendement 2955
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene beginselen 
in hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting.

1. De lidstaten voorzien waar nodig in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene beginselen 
in hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting overeenkomstig 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie.

Or. en
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Amendement 2956
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor artistieke 
en literaire doeleinden in uitzonderingen op 
of afwijkingen van de bepalingen inzake de 
algemene beginselen in hoofdstuk II, de 
rechten van de betrokkenen in 
hoofdstuk III, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker in 
hoofdstuk IV, de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen en 
internationale organisaties in hoofdstuk V, 
de onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten in hoofdstuk VI en 
samenwerking en conformiteit in 
hoofdstuk VII, om het recht op 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting.

1. De lidstaten voorzien waar nodig voor 
de verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor artistieke 
en literaire doeleinden in uitzonderingen op 
of afwijkingen van de bepalingen inzake de 
algemene beginselen in hoofdstuk II, de 
rechten van de betrokkenen in 
hoofdstuk III, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker in 
hoofdstuk IV, de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen en 
internationale organisaties in hoofdstuk V, 
de onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten in hoofdstuk VI en 
samenwerking en conformiteit in 
hoofdstuk VII en de in dit hoofdstuk 
genoemde bepalingen inzake de 
verwerking van persoonsgegevens over 
gezondheid en de verwerking van 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische en wetenschappelijke 
doeleinden, om het recht op bescherming 
van persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting.

Or. en

Motivering

Omwille van de coherentie met artikelen 81 en 83.

Amendement 2957
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene 
beginselen in hoofdstuk II, de rechten van 
de betrokkenen in hoofdstuk III, de voor 
de verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting.

1. Teneinde het recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting zijn hoofdstuk II 
(Beginselen), hoofdstuk III (Rechten van 
de betrokkene), hoofdstuk IV (De voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker), hoofdstuk V (Doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of 
internationale organisaties), hoofdstuk VI 
(Onafhankelijke toezichthoudende 
autoriteiten) en hoofdstuk VII 
(Samenwerking en conformiteit), alsmede 
de artikelen 73, 74, 76 en 79 van 
hoofdstuk VIII (Beroep, 
aansprakelijkheid en sancties) niet van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke of artistieke en literaire 
doeleinden.

Or. en

Amendement 2958
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor 
artistieke en literaire doeleinden in 
uitzonderingen op of afwijkingen van de 
bepalingen inzake de algemene 
beginselen in hoofdstuk II, de rechten van 
de betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 

1. Hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII dienen, 
eveneens rekening houdend met de 
technologische ontwikkelingen en de 
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hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de regels betreffende de 
vrijheid van meningsuiting.

nieuwe digitale media, niet te worden 
toegepast op de verwerking van 
persoonsgegevens voor journalistieke of 
voor artistieke en literaire doeleinden, om 
het recht op bescherming van
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting.

Or. en

Amendement 2959
Axel Voss, Seán Kelly, Véronique Mathieu Houillon, Renate Sommer, Wim van de 
Camp, Lara Comi

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten voorzien voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
uitsluitend journalistieke of voor artistieke 
en literaire doeleinden in uitzonderingen 
op of afwijkingen van de bepalingen 
inzake de algemene beginselen in 
hoofdstuk II, de rechten van de 
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de 
verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte 
van persoonsgegevens naar derde landen 
en internationale organisaties in 
hoofdstuk V, de onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteiten in 
hoofdstuk VI en samenwerking en 
conformiteit in hoofdstuk VII, om het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting.

1. De hoofdstukken II (Beginselen), III 
(Rechten van de betrokkene), IV (De voor 
de verwerking verantwoordelijke en de 
verwerker), V (Doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen of 
internationale organisaties), VI 
(Toezichthoudende autoriteiten), VII 
(Samenwerking en conformiteit), de 
artikelen 73, 74, 76 en 79 van hoofdstuk 
VIII (Beroep, aansprakelijkheid en 
sancties) en hoofdstuk X zijn niet van 
toepassing op de verwerking van 
persoonsgegevens voor uitsluitend 
journalistieke of voor artistieke en literaire 
doeleinden, om het recht op bescherming 
van persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting.

Or. de

Justification

Wenn die Beschränkungen des Datenschutzrechts in Verordnungsform geregelt werden und 
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damit unmittelbar auch die Datenverarbeitung zu journalistischen, künstlerischen oder 
literarischen Zwecken beschneiden, muss auch die Ausnahme von diesen Beschränkungen 
unmittelbar anwendbar sein. Diese Ausnahme vom Datenschutzrecht lässt das jeweilige 
Medien-, Äußerungs- und Persönlichkeitsrecht unberührt, das die Konflikte zwischen dem 
Persönlichkeitsrecht unter Einschluss des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und 
den Äußerungsfreiheiten sowie der Kunst- und Wissenschaftsfreiheit regelt.

Amendement 2960
Jens Nilsson, Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Om het recht op de bescherming 
van persoonsgegevens te verzoenen met 
het beginsel van het recht van toegang 
van het publiek tot officiële documenten, 
mogen overheidsinstanties en openbare 
organen persoonsgegevens in documenten 
die zij in hun bezit hebben, vrijgeven 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
ten aanzien van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten.

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat het openbare toezicht op 
overheidsaangelegenheden niet onnodig wordt gehinderd door 
gegevensbeschermingsvoorschriften en dat het beginsel van het recht van toegang van het 
publiek tot officiële documenten in deze verordening wordt gewaarborgd.

Amendement 2961
Alexander Alvaro, Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Europees Comité voor 
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gegevensbescherming vaardigt, na 
raadpleging van vertegenwoordigers van 
de pers, auteurs en artiesten, betrokkenen 
en maatschappelijke organisaties, 
richtsnoeren uit om duidelijk te maken 
wanneer de in lid 1 bepaalde 
uitzonderingen of afwijkingen nodig 
kunnen zijn.

Or. en

Amendement 2962
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het Europees Comité voor 
gegevensbescherming vaardigt, na 
raadpleging van vertegenwoordigers van 
de pers, auteurs en artiesten, betrokkenen 
en maatschappelijke organisaties, 
richtsnoeren uit om duidelijk te maken 
wanneer de in lid 1 bepaalde 
uitzonderingen of afwijkingen nodig 
kunnen zijn.

Or. en

Motivering

Ter versterking van de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en onderzoek.

Amendement 2963
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Schrappen

Or. en

Amendement 2964
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Schrappen

Or. en

Amendement 2965
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Schrappen
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Or. en

Amendement 2966
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Schrappen

Or. en

Amendement 2967
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
Verwerking van persoonsgegevens en het 

recht van toegang van het publiek tot 
officiële documenten

Overheidsinstanties en openbare organen 
mogen persoonsgegevens in documenten 
die zij in hun bezit hebben, vrijgeven 
overeenkomstig de nationale wetgeving 
ten aanzien van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten dat 
het recht op de bescherming van 
persoonsgegevens verzoent met het 
beginsel van het recht van toegang van 
het publiek tot officiële documenten.

Or. en
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Motivering

Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat het openbare toezicht op 
overheidsaangelegenheden niet onnodig wordt gehinderd door 
gegevensbeschermingsvoorschriften. Zoals in de adviezen van de Europese Toezichthouder 
voor gegevensbescherming, de Groep artikel 29 en het FRA werd gesteld, dient het beginsel 
van toegang van het publiek tot officiële documenten daarom te worden gegarandeerd in een 
artikel en niet louter in een overweging.

Amendement 2968
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
Verwerking van persoonsgegevens en het 

recht van toegang van het publiek tot 
officiële documenten

Overheidsinstanties en openbare organen 
mogen persoonsgegevens in documenten 
die zij in hun bezit hebben, vrijgeven 
overeenkomstig de EU-wetgeving en de 
nationale wetgeving ten aanzien van het 
recht van toegang van het publiek tot 
officiële documenten, om het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met het beginsel van het recht 
van toegang van het publiek tot officiële 
documenten.

Or. en

Amendement 2969
Jan Philipp Albrecht

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
Toegang tot documenten

1. Lidstaten mogen in hun nationale 
wetgeving regels opnemen die nodig zijn 
om het recht van toegang tot documenten 
te verzoenen met de beginselen in 
hoofdstuk 2.
2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Or. en

Motivering

(Zie amendement 11 op overweging 18 van de rapporteur.) Deze clausule zorgt ervoor dat 
bestaande wetten betreffende vrijheid van informatie en toegang tot documenten niet worden 
ondermijnd.

Amendement 2970
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
De lidstaten mogen de voorwaarden 
vaststellen voor het verwerken van een 
nationaal identificatienummer of enig 
ander identificatiemiddel van algemene 
aard.

Or. en
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Amendement 2971
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
Verwerking van persoonsgegevens en het 
beginsel van het recht van toegang van 

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

Or. en

Amendement 2972
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 81

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 81 Schrappen
Verwerking van persoonsgegevens over 
gezondheid
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1. Binnen de grenzen van deze 
verordening en overeenkomstig artikel 9, 
lid 2, onder h), moeten verwerkingen van 
persoonsgegevens over gezondheid 
worden verricht op grond van EU-
wetgeving of nationale wetgeving waarin 
passende en specifieke waarborgen voor 
de bescherming van de gerechtvaardigde 
belangen van de betrokkene zijn 
opgenomen, en moeten deze verwerkingen 
noodzakelijk zijn:
a) voor doeleinden van preventieve of 
arbeidsgeneeskunde, medische diagnose, 
het verstrekken van zorg of 
behandelingen of het beheren van 
gezondheidsdiensten, mits die gegevens 
worden verwerkt door een 
gezondheidswerker die onderworpen is 
aan het in de nationale wetgeving, of in de 
door nationale bevoegde instanties 
vastgestelde regelgeving, vastgelegde 
beroepsgeheim of door een andere 
persoon voor wie een gelijkwaardige 
vertrouwelijkheidsplicht geldt; of
b) om redenen van openbaar belang op 
het gebied van volksgezondheid, zoals de 
bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen voor 
de gezondheid of het garanderen van 
hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen, 
onder meer voor geneesmiddelen of 
medische hulpmiddelen; of
c) om andere redenen van openbaar 
belang op gebieden als sociale 
bescherming, vooral voor wat betreft het 
waarborgen van de kwaliteit en de 
rentabiliteit van de procedures voor de 
afwikkeling van aanvragen voor 
uitkeringen en diensten in het kader van 
de ziektekostenverzekering.
2. De verwerking van persoonsgegevens 
over gezondheid die noodzakelijk is voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, zoals 
patiëntenregisters om de diagnoses te 
verbeteren, soortgelijke typen ziekten te 
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onderscheiden en studies voor therapieën 
voor te bereiden, is onderworpen aan de 
in artikel 83 genoemde voorwaarden en 
waarborgen.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Or. en

Amendement 2973
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) voor doeleinden van preventieve of 
arbeidsgeneeskunde, wetenschappelijk 
onderzoek, medische diagnose, het 
verstrekken van zorg of behandelingen of 
het beheren van gezondheidsdiensten, mits 
die gegevens worden verwerkt door een 
gezondheidswerker die onderworpen is aan 
het in de nationale wetgeving, of in de door 
nationale bevoegde instanties vastgestelde 
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of 
door een andere persoon voor wie een 
gelijkwaardige vertrouwelijkheidsplicht 
geldt; of

Or. fr

Amendement 2974
Sirpa Pietikäinen
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Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – onder a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Behoudens de uitzondering 
krachtens lid 1 ter mogen gegevens die 
onder de in artikelen 8 en 9 uiteengezette 
gegevenscategorieën vallen uitsluitend 
met toestemming van de betrokkenen voor 
doeleinden van historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek verwerkt 
worden. De toestemming kan eenmalig 
zijn voor de uitvoering van een specifiek 
onderzoek.

Or. en

Amendement 2975
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om redenen van openbaar belang op het 
gebied van volksgezondheid, zoals de 
bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid of het garanderen van hoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen, onder 
meer voor geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen; of

b) om redenen van openbaar belang op het 
gebied van volksgezondheid, zoals de 
bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid of het garanderen van hoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen, onder 
meer voor geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen, mits die gegevens worden 
verwerkt door een persoon die 
vertrouwelijkheid in acht moet nemen; of

Or. fr

Amendement 2976
Carmen Romero López, Juan Fernando López Aguilar
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Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om redenen van openbaar belang op het 
gebied van volksgezondheid, zoals de 
bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid of het garanderen van hoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen, onder 
meer voor geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen; of

b) om redenen van openbaar belang op het 
gebied van volksgezondheid, onder meer
de bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid of het garanderen van hoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen, onder 
meer voor geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen; of

Or. es

Amendement 2977
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om redenen van openbaar belang op het 
gebied van volksgezondheid, zoals de 
bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen voor de 
gezondheid of het garanderen van hoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen, onder 
meer voor geneesmiddelen of medische 
hulpmiddelen; of

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 2978
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – onder c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om andere redenen van openbaar belang c) om andere redenen van openbaar belang 
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op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering.

op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering 
en de verlening van gezondheidsdiensten.

Or. en

Amendement 2979
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – onder c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering.

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering 
en de verlening van gezondheidsdiensten.
Dergelijke verwerking van 
persoonsgegevens over gezondheid om 
redenen van algemeen belang mag er niet 
toe leiden dat gegevens door derden zoals 
werkgevers, verzekeringsmaatschappijen 
en banken voor andere doeleinden 
worden verwerkt.

Or. en

Motivering

Overweging 123 moet worden herhaald in artikel 81. Dit bevestigt dat persoonsgegevens over 
gezondheid niet kunnen worden gebruikt door derden zoals werkgevers, 
verzekeringsmaatschappijen en banken voor andere doeleinden.

Amendement 2980
Claude Moraes, Glenis Willmott
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Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – onder c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering.

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, voor 
wat betreft het waarborgen van de in de 
nationale wetgeving bepaalde taken op dat 
gebied, met inbegrip van de kwaliteit en de 
rentabiliteit van de procedures voor de 
afwikkeling van aanvragen voor 
uitkeringen en diensten in het kader van de 
ziektekostenverzekering.

Or. en

Motivering

In het huidige artikel 81, lid 1, onder c), wordt gezegd dat het verwerken van 
persoonsgegevens over gezondheid noodzakelijk is voor sociale bescherming, maar de 
formulering ervan kan beperkend lijken.

Amendement 2981
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – onder c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering.

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering 
en de verlening van gezondheidsdiensten.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.
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Amendement 2982
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering.

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering, 
alsook in het kader van de in de wetgeving 
van de lidstaten vastgestelde taken op het 
gebied van sociale bescherming.

Or. fr

Motivering

Met dit amendement wordt de lidstaten meer flexibiliteit geboden voor het gebruik van 
persoonsgegevens in het kader van de sociale bescherming, hetgeen gezien de complexiteit en 
de doeleinden van deze sociale bescherming nodig is.

Amendement 2983
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit en de rentabiliteit van de 
procedures voor de afwikkeling van 
aanvragen voor uitkeringen en diensten in 
het kader van de ziektekostenverzekering.

c) om andere redenen van openbaar belang 
op gebieden als sociale bescherming, 
vooral voor wat betreft het waarborgen van 
de kwaliteit van de procedures voor de 
afwikkeling van aanvragen voor 
uitkeringen en diensten in het kader van de 
ziektekostenverzekering.
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Or. fr

Motivering

Kwaliteit en beveiliging moeten vermeld worden als fundamentele waarborgen op het gebied 
van gegevensbescherming, vooral wanneer het gaat om gezondheidsgegevens, waarvan het 
zeer gevoelige karakter benadrukt dient te worden. Die waarborgen en de daartoe bestemde 
maatregelen zijn in de huidige context nog belangrijker geworden met de ontwikkeling van de 
“e-gezondheid”, waardoor de gegevens nog beter beveiligd dienen te worden.

Amendement 2984
Wim van de Camp

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 – onder c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) voor het aangaan of toepassen van 
verzekeringscontracten, met name voor de 
beoordeling van de verzekerde risico's, de 
berekening van de premies, de vereffening 
van vorderingen en de betaling van 
uitkeringen, en het voorkomen en 
opsporen van fraude met 
verzekeringscontracten.

Or. en

Motivering

Het verwerken van relevante persoonsgegevens over gezondheid is belangrijk voor 
bijvoorbeeld het verlenen van verzekeringsdiensten (bv. levensverzekering), en moet worden 
toegelaten voor de beoordeling van de verzekerde risico's, de berekening van de premies, de 
vereffening van vorderingen en de betaling van uitkeringen, zonder dat de uitdrukkelijke, 
specifieke en op informatie berustende toestemming van de betrokkene hoeft te worden 
gevraagd telkens voordat gegevens worden verwerkt.

Amendement 2985
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verwerking van persoonsgegevens 
over gezondheid die noodzakelijk is voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, zoals 
patiëntenregisters om de diagnoses te 
verbeteren, soortgelijke typen ziekten te 
onderscheiden en studies voor therapieën 
voor te bereiden, is onderworpen aan de in 
artikel 83 genoemde voorwaarden en 
waarborgen.

2. Onverminderd de uitzonderingen of 
afwijkingen in artikel 80, is de verwerking 
van persoonsgegevens over gezondheid die 
noodzakelijk is voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden, zoals patiëntenregisters om de 
diagnoses te verbeteren, soortgelijke typen 
ziekten te onderscheiden en studies voor 
therapieën voor te bereiden, onderworpen 
aan de in artikel 83 genoemde 
voorwaarden en waarborgen.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat artikel 81 een aanvulling, en geen beperking is op artikel 
80.

Amendement 2986
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De verwerking van persoonsgegevens 
over gezondheid die noodzakelijk is voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, zoals 
patiëntenregisters om de diagnoses te 
verbeteren, soortgelijke typen ziekten te 
onderscheiden en studies voor therapieën 
voor te bereiden, is onderworpen aan de in 
artikel 83 genoemde voorwaarden en 
waarborgen.

2. De verwerking van persoonsgegevens 
over gezondheid die noodzakelijk is voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, is 
uitsluitend toegestaan met toestemming 
van de betrokkene en is onderworpen aan 
de in artikel 83 genoemde voorwaarden en 
waarborgen.

Or. en
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Amendement 2987
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de betrokkene 
toestemming moet geven voor de 
verwerking van persoonsgegevens over 
gezondheid, dient de mogelijkheid van 
algemene toestemming te worden 
geboden. De lidstaten mogen in elk geval 
uitzonderingen maken op de in lid 2 
uiteengezette vereiste van toestemming 
voor het gebruik van persoonsgegevens 
voor onderzoeksdoeleinden als het om 
onderzoek van zeer gewichtig algemeen 
belang gaat. Voorwaarde voor dergelijke 
uitzonderingen voor verwerking is dat de 
te verwerken gegevens indien redelijk 
anoniem of pseudoniem worden gemaakt. 
De gegevens worden anoniem gemaakt of 
gepseudonimiseerd volgens de 
allerhoogste technische normen. Daarbij 
worden alle noodzakelijke maatregelen 
getroffen om het onmogelijk te maken dat 
de betrokkenen alsnog worden 
geïdentificeerd.

Or. en

Motivering

“Algemene toestemming” is een praktische oplossing voor de bescherming en bevordering 
van gezondheidsonderzoek.

Amendement 2988
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het verzamelen en hergebruiken 
van gezondheidsgegevens voor 
commerciële doeleinden is niet 
verenigbaar met deze verordening.

Or. fr

Amendement 2989
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 2990
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 

Schrappen
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onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Or. en

Amendement 2991
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. es

Amendement 2992
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 

Schrappen
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volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Or. en

Amendement 2993
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 2994
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 

Schrappen
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vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Or. fr

Amendement 2995
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid.

Or. en

Amendement 2996
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 

3. De Commissie is bevoegd om, na advies 
te hebben ingewonnen bij het Europees 
Comité voor gegevensbescherming,
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de in lid 1, 
onder b), bedoelde andere redenen van 
openbaar belang op het gebied van 
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verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

volksgezondheid, en van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Or. en

Amendement 2997
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker mag 
persoonsgegevens voor 
gezondheidsdoeleinden doorgeven aan 
een derde land of een internationale 
organisatie wanneer:
a) deze doeleinden redelijkerwijs niet 
kunnen worden bereikt door verwerking 
van gegevens waarmee de betrokkene niet 
of niet langer kan worden geïdentificeerd;
b) de ontvanger redelijkerwijs geen 
toegang heeft tot gegevens aan de hand 
waarvan informatie kan worden 
toegeschreven aan een geïdentificeerde of 
identificeerbare betrokkene; en
c) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens heridentificatie van de 
betrokkene verbieden en de verwerking 
van gegevens beperken overeenkomstig de 
in dit artikel opgenomen voorwaarden en 
garanties.

Or. en

Motivering

Het doorgeven van gepseudonimiseerde gegevens voor onderzoeksdoeleinden is 
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gerechtvaardigd.

Amendement 2998
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Binnen de grenzen van deze 
verordening mogen persoonsgegevens 
worden verwerkt in het kader van de 
wettelijke verplichtingen die een fabrikant 
vóór en na het in de handel brengen van 
een product moet vervullen, met name met 
betrekking tot de klinische beoordeling 
van medische hulpmiddelen.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.

Amendement 2999
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 81 bis
Verwerking van gegevens met het oog op 

wetshandhaving
Op de verwerking van persoonsgegevens 
door rechtbanken en 
gerechtsdeurwaarders is het procesrecht 
van de Europese Unie en de lidstaten van 
toepassing. Hierdoor wordt voor een 
passend evenwicht gezorgd tussen het 
beginsel van hoor en wederhoor, de 
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bescherming van persoonsgegevens en het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming.

Or. de

Motivering

Die Datenverarbeitung durch Gerichte und Gerichtsvollzieher benötigt eine 
Bereichausnahme für die Gerichtsbarkeit. Denn insoweit besteht die Besonderheit, dass die 
jeweiligen Verfahrensordnungen, die in Teilen ebenfalls durch Unionsrecht harmonisiert 
sind, speziellere Vorschriften enthalten, die auch datenschutzrechtlich relevante Fragen wie 
die nach den Voraussetzungen für die Gewährung von Akteneinsicht regeln. Diese 
Vorschriften tragen dem Umstand Rechnung, dass zwischen dem Schutz personenbezogener 
Daten und dem Gebot der Gewährung rechtlichen Gehörs sowie der Verpflichtung zur 
Gewährung effektiven Rechtsschutzes ein Spannungsverhältnis besteht.

Amendement 3000
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 81 ter
Verwerking van gegevens in verband met 

de tenuitvoerlegging van straffen
De lidstaten kunnen in overeenstemming 
met het bepaalde in deze verordening 
specifieke voorschriften vaststellen inzake 
de voorwaarden voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het openbaar belang 
door rechtbanken, het openbaar 
ministerie en penitentiaire inrichtingen in 
het kader van de tenuitvoerlegging van 
straffen. 

Or. de

Amendement 3001
Axel Voss
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Voorstel voor een verordening
Artikel 82

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82 Schrappen
Verwerking in het kader van de 
arbeidsverhouding
1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet 
specifieke voorschriften vaststellen voor 
de verwerking van de persoonsgegevens 
van werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot 
van de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op 
de beëindiging van de arbeidsverhouding.
2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.
3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Or. en

Motivering

De harmonisering van rechtsgrondslagen in Europa via deze verordening moet ook 
betrekking hebben op gegevensbescherming in het kader van de arbeidsverhouding. Dit 
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artikel wordt dus geschrapt.

Amendement 3002
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
kunnen de lidstaten bij wet specifieke 
voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
kunnen de lidstaten bij wet of collectieve 
overeenkomsten specifieke voorschriften 
vaststellen voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding, met name 
met het oog op aanwerving, de uitvoering 
van het arbeidscontract, met inbegrip van 
de naleving van wettelijke of uit 
collectieve overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, gezondheid 
en veiligheid op het werk, met het oog op 
de uitoefening en het genot van de met de 
arbeidsverhouding samenhangende 
individuele of collectieve rechten en 
voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 3003
Claude Moraes

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor 
de verwerking van de persoonsgegevens 
van werknemers in het kader van de 

1. Overeenkomstig de in deze verordening 
uiteengezette regels kunnen de lidstaten 
overeenkomstig hun nationale wetten en
praktijken de verwerking regelen van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
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arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

kader van de arbeidsverhouding, met name 
met het oog op aanwerving, de uitvoering 
van het arbeidscontract, met inbegrip van 
de naleving van wettelijke of uit 
collectieve overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 3004
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
kunnen de lidstaten bij wet specifieke 
voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
kunnen de lidstaten bij wet of bij 
collectieve overeenkomst tussen 
werkgevers en werknemers specifieke 
voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, 
strafrechtelijke veroordelingen en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.
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Or. en

Amendement 3005
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. Overeenkomstig de in deze verordening 
uiteengezette regels kunnen de lidstaten 
overeenkomstig hun nationale wetten en 
praktijken specifieke voorschriften 
vaststellen voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding, met name 
met het oog op aanwerving, de uitvoering 
van het arbeidscontract, met inbegrip van 
de naleving van wettelijke of uit 
collectieve overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding. 

Dit doet geen afbreuk aan het recht van 
de lidstaten om collectieve 
overeenkomsten tussen de sociale 
partners te bevorderen of mogelijk te 
maken die gunstiger zijn voor de 
werknemers. 
Het beschermingsniveau van deze 
verordening moet de minimumnorm 
vormen voor wetten of collectieve 
overeenkomsten.

Or. en
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Amendement 3006
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet 
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. In overeenstemming met het bepaalde 
in deze verordening kunnen de lidstaten bij 
wet specifieke voorschriften vaststellen 
voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding, met name, 
doch niet uitsluitend, met het oog op 
aanwerving en sollicitaties binnen de 
ondernemingsgroep, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke en uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen en sectorale en 
ondernemings-cao’s, het beheer, de 
planning en de organisatie van de arbeid, 
en gezondheid en veiligheid op het werk, 
met het oog op de uitoefening en het genot 
van de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Er mogen geen voorschriften worden 
vastgesteld die een geringere bescherming 
bieden dan het beschermingsniveau van 
deze verordening. 
Het recht van de lidstaten om voor de 
werknemer gunstiger 
beschermingsvoorschriften met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens vast te stellen in de 
context van een arbeidsverhouding, blijft 
onverlet.
Onverminderd de overige voorschriften 
van deze verordening wordt in de in lid 1 
bedoelde wettelijke voorschriften van de 
lidstaten ten minste rekening gehouden 
met de volgende minimumnormen:
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Or. de

Amendement 3007
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. De lidstaten kunnen overeenkomstig 
hun nationale wetten en praktijken
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers op de arbeidsmarkt, met 
name, maar niet uitsluitend met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding. In 
deze verordening wordt de rol van de 
sociale partners erkend. In landen waar 
het aan de partijen op de arbeidsmarkt 
wordt overgelaten om de lonen en de 
verschillende andere arbeidsvoorwaarden 
via collectieve overeenkomsten te regelen, 
moeten bij de toepassing van artikel 6, 
lid 1, onder f), met name de rechten en 
plichten van de sociale partners uit 
hoofde van collectieve overeenkomsten in 
bijzondere mate in aanmerking worden 
genomen.

Or. en
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Amendement 3008
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. Overeenkomstig de in deze verordening 
uiteengezette regels, en rekening houdend 
met het evenredigheidsbeginsel, kunnen de 
lidstaten via wettelijke bepalingen
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name, maar niet 
uitsluitend met het oog op aanwerving en 
sollicitaties binnen een groep van 
ondernemingen, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke en uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, bedrijfsovereenkomsten en 
collectieve overeenkomsten 
overeenkomstig nationale wetten en 
praktijken, het beheer, de planning en de 
organisatie van de arbeid, en gezondheid 
en veiligheid op het werk, met het oog op 
de uitoefening en het genot van de met de 
arbeidsverhouding samenhangende 
individuele of collectieve rechten en 
voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Het recht van lidstaten - of van de sociale 
partners, via collectieve overeenkomsten -
om voor de werknemers gunstigere 
beschermingvoorschriften vast te leggen 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
in het kader van de arbeidsverhouding 
blijft onverlet.

Or. en

Amendement 3009
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet 
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. Overeenkomstig de in deze verordening 
uiteengezette regels kunnen de lidstaten bij 
wet specifieke voorschriften vaststellen 
voor de verwerking van de 
persoonsgegevens van werknemers in het 
kader van de arbeidsverhouding, met name 
met het oog op aanwerving, de uitvoering 
van het arbeidscontract, met inbegrip van 
de naleving van wettelijke of uit 
collectieve overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Or. en

Amendement 3010
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht van de lidstaten om voor de 
werknemer gunstiger 
beschermingsvoorschriften met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens vast te stellen in de 
context van een arbeidsverhouding, blijft 
onverlet.

Or. de
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Amendement 3011
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In de context van een 
arbeidsverhouding is profilering 
verboden.

Or. de

Amendement 3012
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De werkgever mag in het kader van 
de arbeidsverhouding de volgende 
gegevens niet verwerken:
a) gegevens die worden verwerkt zonder 
op voorhand de werknemer te informeren 
overeenkomstig artikel 14;
b) genetische gegevens;
c) medische gegevens;
d) gegevens waarmee toezicht kan worden 
gehouden op vertegenwoordigers van 
vakbonden en werknemers in hun functie, 
en waarmee een zwarte lijst van 
werknemers kan worden aangelegd.

Or. en

Amendement 3013
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Persoonsgegevens van werknemers 
mogen alleen worden verwerkt op een 
wijze en voor doeleinden die:
a) bij verbindende nationale 
rechtsbepalingen zijn voorgeschreven; of
b) voor de sluiting, tenuitvoerlegging of 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
noodzakelijk zijn; of
c) voor het nakomen van verplichtingen 
uit hoofde van de arbeidsovereenkomst of 
de uitoefening van uit de 
arbeidsverhouding voortvloeiende rechten 
noodzakelijk zijn; of
d) voor de goede werking van 
informatietechnologiesystemen 
noodzakelijk zijn; of
e) voor bedrijfsinterne diensten 
noodzakelijk zijn waarvan de werknemer 
zonder dwang gebruik maakt.

Or. de

Amendement 3014
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De werkgever of een derde partij die 
al dan niet rechtstreeks met de werkgever 
is verbonden of die in opdracht of in 
naam van de werkgever werkt, mag in het 
kader van de arbeidsverhouding de 
volgende gegevens niet verwerken:
a) gegevens die worden verwerkt zonder 
op voorhand de werknemer te informeren 
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overeenkomstig artikel 14;
b) gegevens voor permanente controle van 
werknemers of controle van hun 
prestaties en gedrag, ongeacht de 
gebruikte technologie;
c) genetische gegevens;
d) medische gegevens;
e) gegevens waarmee toezicht kan worden 
gehouden op vertegenwoordigers van 
vakbonden en werknemers in hun functie, 
en waarmee een zwarte lijst van 
werknemers kan worden aangelegd.
Dit is van toepassing op de 
persoonsgegevens van de werknemer en 
van een sollicitant.

Or. en

Amendement 3015
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Persoonsgegevens van werknemers, 
met name gevoelige gegevens zoals 
politieke overtuiging, lidmaatschap van 
een vakbond en deelname aan 
vakbondsactiviteiten, mogen in geen geval 
worden gebruikt om werknemers op 
zogenaamde "zwarte lijsten" te zetten,
hun antecedenten door te lichten of hen 
uit te sluiten van werk in de toekomst. In 
het kader van de arbeidsverhouding is de 
verwerking, het gebruik en de opstelling 
en doorgifte van zwarte lijsten van 
werknemers verboden. De lidstaten 
verrichten controles en stellen in 
overeenstemming met artikel 79, lid 6, 
passende sancties vast om een 
doeltreffende tenuitvoerlegging van dit lid 
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te waarborgen.

Or. de

Amendement 3016
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Verwerking voor 
socialezekerheidsdoeleinden
De lidstaten kunnen overeenkomstig de 
regels in deze verordening specifieke 
voorschriften uitvaardigen met daarin de 
voorwaarden voor de verwerking van 
persoonsgegevens door hun openbare en 
particuliere instellingen en diensten voor 
socialezekerheidsdoeleinden indien 
uitgevoerd in het algemeen belang.

Elke lidstaat deelt de Commissie uiterlijk 
op de in artikel 91, lid 2, vastgelegde 
datum de voorschriften mee die hij 
overeenkomstig alinea 1 vaststelt, alsook 
onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Or. en

Motivering

Gegevensverwerking voor socialezekerheidsdoeleinden wordt uitgevoerd door zowel 
openbare als particuliere instanties zonder winstoogmerk.

Amendement 3017
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Onverminderd de overige 
voorschriften van deze verordening wordt 
in de in lid 1 bedoelde wettelijke 
voorschriften van de lidstaten ten minste 
rekening gehouden met de volgende 
minimumnormen:
a) de verwerking van persoonsgegevens 
van werknemers zonder medeweten van 
de betrokkene is verboden; de 
persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer moet te allen tijde worden 
beschermd en zijn privacy geëerbiedigd;
b) optisch-elektronisch toezicht op de niet 
openbaar toegankelijke delen van het 
bedrijf die overwegend bedoeld zijn voor 
persoonlijk gebruik door de werknemers, 
met name ruimten voor sanitaire 
voorzieningen, omkleed-, pauze- en 
slaapruimten, is verboden;
c) optisch-elektronisch toezicht op de 
openbaar toegankelijke delen van het 
bedrijf of op de niet openbaar 
toegankelijke delen van het bedrijf die 
niet overwegend bedoeld zijn voor 
persoonlijk gebruik door de werknemers, 
zoals voorportalen, entrees, 
kantoorruimten, fabriekshallen, enz., is 
alleen toegestaan voor zover dit toezicht 
absoluut noodzakelijk is voor de veiligheid 
van de werknemers en het bedrijf;
d) het toezicht op de openbaar 
toegankelijke delen van het bedrijf dient 
zich zo min mogelijk uit te strekken tot de 
werkplek van de werknemer; alvorens het 
toezicht in te stellen moet de werknemer 
worden meegedeeld vanaf wanneer en 
gedurende welke periode de 
toezichtsinstrumenten in het bedrijf 
worden toegepast,
e) akoestisch-elektronisch toezicht is 
alleen om dwingende redenen van 
openbare veiligheid toegestaan, 
bijvoorbeeld in de cockpit van vliegtuigen;
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heimelijk toezicht is onder alle 
omstandigheden verboden;
f) elke vorm van toezicht op volgens het 
Unierecht of volgens de nationale 
wetgeving en/of praktijk aangewezen 
werknemersvertegenwoordigers, met 
inbegrip van 
vakbondsvertegenwoordigers, met 
betrekking tot de uitoefening van hun 
vertegenwoordigingsfunctie is verboden; 
het plaatsen van dergelijke 
vertegenwoordigers op een zwarte lijst is 
eveneens verboden;
g) medische gegevens van werknemers, 
met name gegevens die in het kader van 
arbeidsgeneeskundig onderzoek als 
bedoeld in artikel 81, lid 1, onder a), zijn 
verkregen, mogen ook niet aan de 
werkgever worden doorgegeven;
h) profiling en verwerking van gegevens 
voor het permanent toezicht op 
werknemers, hun arbeidsprestaties of hun 
gedrag, is verboden; dit geldt ongeacht de 
daartoe gebruikte technologie.

Or. de

Amendement 3018
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Toezicht met het oog op de 
controle van de arbeidsprestaties van 
werknemers is niet toegestaan.

Or. de

Amendement 3019
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat



PE506.173v03-00 48/118 AM\929832NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. Voor de in lid 1 bis, onder b) tot 
en met e), bedoelde gevallen en in het 
kader van deze verordening kunnen in de 
nationale wetgeving of wettelijk voorziene 
collectieve overeenkomsten tussen 
werkgevers en werknemers vereisten voor 
concrete verwerkingsprocedures en de 
tenuitvoerlegging daarvan of een verbod 
op de verwerking worden vastgesteld.

Or. de

Amendement 3020
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. De verwerking van 
persoonsgegevens van werknemers zonder 
medeweten van de betrokkene is 
verboden. De persoonlijke levenssfeer van 
de werknemer moet te allen tijde worden 
beschermd en zijn privacy geëerbiedigd.

Or. de

Amendement 3021
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Indien in een onderneming 
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overeenkomstig het recht van de lidstaat 
een werknemersvertegenwoordiging is 
ingesteld, is de verwerking van gegevens 
door de werkgever alleen toegestaan 
wanneer deze de wettelijke voorschriften 
inzake de medezeggenschapsrechten van 
werknemers naleeft.

Or. de

Amendement 3022
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. De toepassing van openlijk 
optisch-elektronisch en/of open 
akoestisch-elektronisch toezicht op de niet 
openbaar toegankelijke delen van het 
bedrijf die overwegend bedoeld zijn voor 
persoonlijk gebruik door de werknemers, 
met name ruimten voor sanitaire 
voorzieningen, omkleed-, pauze- en 
slaapruimten, is verboden. De toepassing 
van optisch-elektronisch en/of open 
akoestisch-elektronisch toezicht op de 
openbaar toegankelijke delen van het 
bedrijf of op de niet openbaar 
toegankelijke delen van het bedrijf die 
niet overwegend bedoeld zijn voor 
persoonlijk gebruik door de werknemers, 
zoals voorportalen, entrees, 
kantoorruimten, fabriekshallen, enz., is 
alleen toegestaan voor zover dit toezicht 
noodzakelijk is voor de veiligheid van de 
werknemers en het bedrijf; Het toezicht 
op de openbaar toegankelijke delen van 
het bedrijf dient zich zo min mogelijk uit 
te strekken tot de werkplek van de 
werknemer, tenzij het absoluut 
noodzakelijk is. Alvorens het toezicht in te 
stellen moet de werknemer worden 
meegedeeld vanaf wanneer en gedurende 
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welke periode de toezichtsinstrumenten in 
het bedrijf worden toegepast. De in het 
kader van het toezicht gemaakte opnamen 
moeten tijdig, doch uiterlijk binnen een 
maand, worden gewist. Heimelijk toezicht 
is onder alle omstandigheden verboden.

Or. de

Amendement 3023
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 sexies. Indien een doorgifte van 
persoonsgegevens van werknemers wordt 
beoogd die buiten het toepassingsgebied 
van deze verordening valt, moet in elk 
geval een beoordeling door de 
functionaris voor gegevensbescherming 
van de werkgever overeenkomstig artikel 
33 worden verricht.

Or. de

Amendement 3024
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies. Wanneer een onderneming in 
het kader van een wettelijk 
voorgeschreven medisch onderzoek en/of 
een geschiktheidstest persoonsgegevens 
verzamelen of verwerken, moeten zij de 
sollicitant of de werknemer vooraf in 
kennis stellen van het doel waarvoor die 
gegevens worden gebruikt en deze daarna 
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samen met de resultaten meedelen en 
toelichten. Het verzamelen van gegevens 
voor genetische tests en analyses is 
verboden
Het verzamelen en verwerken van 
persoonsgegevens in het kader van een 
wettelijk voorgeschreven medisch 
onderzoek en/of een geschiktheidstest 
moet noodzakelijk zijn voor bescherming 
van de gezondheid op het werk en de 
preventieve gezondheidszorg in verband 
met de arbeidsverhouding. De gegevens 
mogen niet direct toegankelijk zijn voor 
de werkgever. De gegevens van 
sollicitanten worden op dezelfde wijze 
behandeld als de gegevens van 
werknemers.
Het verzamelen van persoonsgegevens 
betreffende de gezondheid met het oog op 
ontslag om gezondheidsredenen is 
verboden.

Or. de

Amendement 3025
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 septies. Gegevens over het gedrag of de 
arbeidsprestaties van werknemers die in 
strijd met het bepaalde in deze 
verordening worden verzameld of 
verwerkt, mogen noch in gerechtelijke 
noch in buitengerechtelijke procedures 
worden gebruikt.

Or. de
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Amendement 3026
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 octies. Het gebruik van telefoon, e-mail, 
internet of andere 
telecommunicatiediensten voor 
particuliere doeleinden kan bij 
rechtsvoorschriften, met name bij een 
collectieve overeenkomst, worden 
geregeld. Het particuliere gebruik kan 
ook in de arbeidsovereenkomst worden 
toegestaan. Indien een particulier gebruik 
van bovengenoemde diensten is 
toegestaan, mogen de hierbij ontstaande 
dataverkeersgegevens uitsluitend ter 
waarborging van de dataveiligheid, de 
goede werking van 
telecommunicatienetwerken en 
telecommunicatiediensten en voor de 
afrekening worden verwerkt, nadat de 
werknemer hiervan in kennis is gesteld. 
Het lezen van de inhoud van privé-e-mails 
is verboden.

Or. de

Amendement 3027
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 octies. Ondernemingsraden en 
vakbonden kunnen de in artikel 76 
bedoelde rechten in naam van de door 
hen vertegenwoordigde werknemers 
uitoefenen.

Or. de
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Amendement 3028
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 nonies. Het verzamelen en verwerken 
van informatie en gegevens van 
werknemers of sollicitanten via sociale 
netwerken, voor zover deze geen 
specifieke sollicitatieportalen zijn, is 
verboden.

Or. de

Amendement 3029
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 nonies. Onverminderd de nationale 
wettelijke bepalingen betreffende de 
medezeggenschapsrechten van 
ondernemingsraden, dienen deze te 
worden betrokken bij besluiten tot:
a) aanwijzing van de functionaris voor 
gegevensbescherming als bedoeld in 
afdeling 4;
b) instelling of wijziging van 
gegevensverwerkingssystemen;
c) vaststelling van bindende 
bedrijfsvoorschriften.

Or. de
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Amendement 3030
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 decies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 decies. Persoonsgegevens van 
werknemers die onjuist zijn, waarvan de 
juistheid door de betrokken werknemer 
wordt betwist of die op onrechtmatige 
wijze zijn verkregen, mogen niet worden 
gebruikt.

Or. de

Amendement 3031
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 undecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 undecies. Werknemers die een 
ongewettigd onderzoek of verzoek om 
informatie weigeren of hierop foute 
antwoorden verstreken, of die bezwaar 
hebben gemaakt tegen de onrechtmatige 
verzameling of het onrechtmatig gebruik 
van persoonsgegevens van werknemers, 
mogen niet worden benadeeld.

Or. de

Amendement 3032
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 duodecies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 duodecies. Onverminderd de in het 
nationale arbeidsrecht vastgestelde 
informatie- en medezeggenschapsrechten 
hebben ondernemingsraden en Europese 
ondernemingsraden de volgende rechten:
a) het recht op medezeggenschap bij de 
aanwijzing van de functionaris voor 
gegevensbescherming van de 
onderneming (artikel 35, lid 7);
b) het recht op regelmatig overleg met en 
voorlichting door de functionaris voor 
gegevensbescherming van de 
onderneming; 
c) het recht op vertegenwoordiging van 
betrokken werknemers voor een nationale 
rechtbank (artikel 73) en op instelling van 
een collectieve vordering (artikel 75);
d) het recht op medezeggenschap bij de 
uitwerking van bindende 
bedrijfsvoorschriften (artikel 43).

Or. de

Amendement 3033
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften 
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Schrappen

Or. en



PE506.173v03-00 56/118 AM\929832NL.doc

NL

Amendement 3034
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. In het geval van verplichte medische 
onderzoeken en bekwaamheidstests voor 
sollicitanten, moet de betrokkene vóór het 
verzamelen van de gegevens worden 
ingelicht.

Or. en

Amendement 3035
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Vakbonden hebben het recht om de 
werknemer te vertegenwoordigen bij het 
indienen van een klacht bij de 
toezichthoudende autoriteit of bij het 
instellen van een beroep in rechte. 
Vakbonden hebben ook het recht om een 
collectieve procedure in te stellen.

Or. en

Amendement 3036
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het verzamelen en hergebruiken 
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van gegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding voor commerciële 
doeleinden is niet verenigbaar met deze 
verordening.

Or. fr

Amendement 3037
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Algemene optische en elektronische 
controle of biometrische toestellen zijn 
slechts toegelaten in uitzonderlijke 
gevallen en alleen met toestemming van 
de werknemersvertegenwoordigers. De 
controlevoorwaarden moeten bij wet of 
collectieve overeenkomsten worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 3038
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. en
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Amendement 3039
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 3040
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. es

Amendement 3041
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 3042
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. en

Amendement 3043
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 

Schrappen
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vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Or. en

Amendement 3044
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

Schrappen

Or. fr

Amendement 3045
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Vakbonden hebben het recht om de 
betrokken werknemers te 
vertegenwoordigen bij het indienen van 
een klacht bij de toezichthoudende 
autoriteit of bij het instellen van een 
beroep in rechte.

Or. en
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Amendement 3046
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Op voorstel van de Commissie 
bezien het Europees Parlement en de 
Raad dit artikel uiterlijk 2 jaar na de in 
artikel 91, lid 2, genoemde datum 
opnieuw.

Or. en

Amendement 3047
Csaba Sógor

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82 bis
Verwerking voor 

socialezekerheidsdoeleinden
1. De lidstaten kunnen overeenkomstig de 
regels in deze verordening specifieke 
voorschriften uitvaardigen met daarin de 
voorwaarden voor de verwerking van 
persoonsgegevens door hun 
overheidsinstellingen en -diensten voor 
socialezekerheidsdoeleinden indien 
uitgevoerd in het algemeen belang.
2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2 
vastgelegde datum de wettelijke 
bepalingen mee die hij overeenkomstig 
lid 1 vaststelt, alsook uiterlijk binnen een 
maand alle latere wijzigingen daarvan, 
gerekend vanaf de betrokken 
wijzigingsdatum.
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Or. hu

Motivering

De term "onverwijld" is niet concreet genoeg. Het is van belang een precieze termijn vast te 
stellen.

Amendement 3048
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82 bis
Verwerking voor 

socialezekerheidsdoeleinden
1. De lidstaten kunnen overeenkomstig de 
regels in deze verordening specifieke 
voorschriften uitvaardigen met daarin de 
voorwaarden voor de verwerking van 
persoonsgegevens door hun publieke en 
particuliere instellingen en diensten voor 
socialezekerheidsdoeleinden indien 
uitgevoerd in het algemeen belang.
2. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
vastgelegde datum de voorschriften mee 
die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Or. fr

Motivering

Dit amendement neemt in essentie amendement 333 van de rapporteur over. Hier is echter 
niet alleen sprake van verwerking door de overheidsinstellingen en -diensten voor 
socialezekerheidsdoeleinden, maar ook door particuliere organisaties, zoals de onderlinge 
bijstandsmaatschappijen.

Amendement 3049
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog
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Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Verwerking voor historische, statistische 
en wetenschappelijke doeleinden

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

De formulering van de Commissie is onnauwkeurig en laat ruimte voor interpretatie. Het is 
onduidelijk of de formulering verwijst naar historisch onderzoek, statistisch onderzoek en 
wetenschappelijk onderzoek. Indien dit het geval is, impliceert dit een kleiner 
toepassingsgebied.

Amendement 3050
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening mogen persoonsgegevens 
alleen voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

1. Persoonsgegevens mogen alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

Or. en

Amendement 3051
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)
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wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

Or. en

Amendement 3052
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, wanneer:

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
mogen persoonsgegevens alleen voor 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden worden 
verwerkt, of voor officieel of prejudicieel 
administratief onderzoek voor de 
vaststelling van natuurlijk verwantschap,
wanneer:

Or. es

Amendement 3053
Anna Hedh, Christel Schaldemose, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – onder a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk 
door verwerking van gegevens waarmee de 
betrokkene niet of niet langer kan worden 
geïdentificeerd;

a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk 
door verwerking van anonieme gegevens;

Or. en
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Amendement 3054
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – onder b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gegevens waardoor informatie aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
betrokkene kan worden toegekend, 
gescheiden worden bewaard van andere 
informatie, voor zover deze doeleinden op 
die manier kunnen worden bereikt.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichting voor de voor de verwerking verantwoordelijke om identificeerbare gegevens 
te scheiden van andere informatie voordat de informatie kan worden verwerkt voor 
historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, is omslachtig en kan hoge kosten 
met zich meebrengen.

Amendement 3055
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – onder b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gegevens waardoor informatie aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
betrokkene kan worden toegekend, 
gescheiden worden bewaard van andere 
informatie, voor zover deze doeleinden op 
die manier kunnen worden bereikt.

b) gegevens waardoor informatie aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
betrokkene kan worden toegekend, 
gescheiden worden bewaard van andere 
informatie, wanneer dit technisch en 
praktisch mogelijk is en voor zover deze 
doeleinden op die manier kunnen worden 
bereikt.

Or. en
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Amendement 3056
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) gegevens waardoor informatie aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
betrokkene kan worden toegekend, 
gescheiden worden bewaard van andere 
informatie, voor zover deze doeleinden op 
die manier kunnen worden bereikt.

b) gegevens waardoor informatie aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
betrokkene kan worden toegekend, 
gescheiden worden bewaard van andere 
informatie, voor zover deze doeleinden op 
die manier kunnen worden bereikt. 
Omtrent de persoonsgegevens die worden 
verwerkt in het kader van het officiële of 
prejudiciële administratieve onderzoek 
voor de vaststelling van natuurlijk 
verwantschap worden alleen 
mededelingen gedaan aan de betrokkenen 
indien daartoe aanleiding bestaat en 
onverminderd de aangifte van een 
strafbaar feit als dat wettelijk zo is 
bepaald.

Or. es

Amendement 3057
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – onder b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in het geval van gegevens die voor 
wetenschappelijke doeleinden moeten 
worden verwerkt, het voorgestelde 
wetenschappelijke project een gunstig 
advies heeft gekregen van een 
onafhankelijke ethische commissie voor 
onderzoek.

Or. en
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Motivering

Dit geeft de rol weer van de ethische commissies als belangrijke waarborg die het gebruik 
van persoonsgegevens in onderzoek zonder specifieke toestemming ondersteunt. Samen met 
het amendement op overweging 124 zou dit amendement het artikel coherent maken met de 
Verklaring van Helsinki van de WMA – "Ethical Principles for Medical Research Involving 
Human Subjects" (2008).

Amendement 3058
Axel Voss, Seán Kelly, Wim van de Camp, Véronique Mathieu Houillon, Renate 
Sommer, Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – onder b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de persoonsgegevens worden 
verwerkt om geaggregeerde 
gegevensverslagen te produceren die 
geheel bestaan uit anonieme gegevens, 
pseudonieme gegevens, of beide.

Or. en

Amendement 3059
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – onder b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) in het geval van gegevens die voor 
wetenschappelijke doeleinden moeten 
worden verwerkt, het voorgestelde 
wetenschappelijk project een gunstig 
advies heeft gekregen van een 
onafhankelijke ethische commissie voor 
onderzoek. 

Or. en
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Amendement 3060
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – onder b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de lidstaten in hun wetgeving 
uitzonderingen maken op de in lid 1 bis 
uiteengezette vereiste van toestemming 
voor onderzoeksdoeleinden als het gaat 
om onderzoek van buitengewoon 
gewichtig algemeen belang en dergelijk 
onderzoek niet op andere wijze kan 
worden uitgevoerd. De gegevens in 
kwestie worden anoniem gemaakt en 
indien dit gezien de aard van het 
onderzoek niet mogelijk is volgens de 
allerhoogste technische standaarden 
gepseudonimiseerd. Daarbij worden alle 
noodzakelijke maatregelen getroffen om 
het onmogelijk te maken dat de 
betrokkenen alsnog worden 
geïdentificeerd. Voor een dergelijke 
gegevensverwerking is voorafgaande 
toestemming nodig van de bevoegde 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig artikel 34, lid 1.

Or. en

Amendement 3061
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de verwerkte gegevens niet aan een 
geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon kunnen worden toegekend.

Or. fr
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Amendement 3062
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verdere verwerking van de gegevens 
voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden wordt niet 
als onverenigbaar beschouwd op grond 
van artikel 5, lid 1, onder b, mits de 
verwerking:
a) is onderworpen aan de voorwaarden en 
garanties van dit artikel; en
b) voldoet aan alle andere relevante 
wetgeving.

Or. en

Motivering

Historical, statistical and scientific activities are recognised under the regulation as uses of 
data that are in the public interest. Specific safeguards which allow the use of data for these 
purpose are detailed in Article 83. This amendment clarifies the relationship of Article 5(1)(b) 
to Article 83. The proposal is consistent with the previous legislation. Art. 6(1)(b) of the 1995 
Data Protection Directive provides that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” The failure to carry forward this language into the 
Proposed Regulation appears to have been an oversight. Further, this amendment is 
consistent with the Council Presidency’s 22 June 2012 proposed amendments to Article 
5(1)(b).

Amendement 3063
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Binnen de grenzen van deze 
verordening en met name dit artikel
kunnen de lidstaten specifieke regelingen 
aannemen met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens voor 
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden 
en in het bijzonder voor 
volksgezondheidsonderzoek.

Or. en

Amendement 3064
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De verwerking van 
persoonsgegevens met het oog op 
adviesverstrekking en voor sociale-
onderzoeksdoeleinden is rechtmatig als de 
gegevens in een zo vroeg mogelijk 
stadium anoniem worden gemaakt zodat 
de betrokkenen niet meer kunnen worden 
geïdentificeerd.

Or. en

Amendement 3065
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verdere verwerking van de gegevens 
voor historische, statistische of 
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wetenschappelijke doeleinden wordt niet 
als onverenigbaar beschouwd met 
artikel 5, lid 1, onder b, mits de 
verwerking:
a) is onderworpen aan de voorwaarden en 
garanties van dit artikel; en
b) voldoet aan alle andere relevante 
wetgeving.

Or. en

Amendement 3066
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Een persoon mag toestemming 
geven om hem betreffende gevoelige 
gegevens te gebruiken voor niet-specifieke 
historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, zonder dat 
de persoon informatie ontvangt over elk 
specifiek project.

Or. en

Amendement 3067
Nils Torvalds, Eija-Riitta Korhola, Riikka Manner

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De betrokkene heeft toestemming 
gegeven voor de verwerking van gegevens 
voor historisch, statistisch en 
wetenschappelijk onderzoek. Voor 
historische, statistische en 
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wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden 
is een eenmalige toestemming voldoende 
en hoeft de betrokkene niet telkens een 
expliciete toestemming te geven, of hoeft 
hij niet op de hoogte te worden gebracht 
telkens vóór de verwerking van de 
onderzoeksgegevens. 

Or. en

Amendement 3068
Anna Hedh, Marita Ulvskog

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De verdere verwerking van 
gevoelige persoonsgegevens voor 
medische onderzoeksdoeleinden kan 
worden toegestaan in overeenstemming 
met de desbetreffende nationale en EU-
wetgeving en na een gunstig advies van 
een ethische commissie.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat persoonsgegevens opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer er nieuwe 
onderzoeksvragen rijzen die niet konden worden voorspeld op het moment dat de gegevens 
werden verzameld. De voorwaarden voor het opnieuw gebruiken van de gegevens, zoals 
onderzoek en goedkeuring door een ethische commissie, moeten zijn opgenomen in nationale 
wetgeving.

Amendement 3069
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Verdere verwerking van de gegevens 
voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden wordt niet 
als onverenigbaar beschouwd met 
artikel 5, lid 1, onder b, mits de 
verwerking:
a) is onderworpen aan de voorwaarden en 
garanties van dit artikel; en
b) voldoet aan alle andere relevante 
wetgeving.

Or. en

Motivering

Ter verduidelijking.

Amendement 3070
Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer de verdere verwerking van 
gegevens voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden van 
zwaarwegend algemeen belang is en voor 
zover aan de voorwaarden en waarborgen 
van dit artikel is voldaan, is de verwerking 
niet onderworpen aan de in artikel 5, 
alinea 1, onder b) uiteengezette 
verplichting.

Or. fr

Motivering

Dit amendement heeft tot doel het verzamelen van persoonsgegevens voor 
onderzoeksdoeleinden niet te zeer te bemoeilijken wanneer dat noodzakelijk en proportioneel 
is.
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Amendement 3071
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. Behoudens de uitzondering 
krachtens lid 1 ter mogen gegevens die 
onder de in artikelen 8 en 9 uiteengezette 
gegevenscategorieën vallen uitsluitend 
met toestemming van de betrokkenen voor 
doeleinden van historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek verwerkt 
worden, tenzij de gegevens anoniem 
worden gemaakt volgens passende 
technische normen en in een zo vroeg 
mogelijk stadium van het onderzoek.

Or. en

Amendement 3072
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – onder a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk
door verwerking van gegevens waarmee de 
betrokkene niet of niet langer kan worden 
geïdentificeerd;

a) deze doeleinden niet redelijkerwijs
kunnen worden bereikt, namelijk door 
verwerking van gegevens waarmee de 
betrokkene niet of niet langer kan worden 
geïdentificeerd; en

Or. en

Motivering

Dit vervangt een onmogelijke strikte test door een meer haalbare, redelijke test.
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Amendement 3073
Timothy Kirkhope
namens de ECR-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organen die historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek verrichten, 
mogen persoonsgegevens alleen 
publiceren of op andere wijze 
bekendmaken, wanneer:

Schrappen

a) de betrokkene onder de in artikel 7 
gestelde voorwaarden daarvoor 
toestemming heeft gegeven;
b) de publicatie van persoonsgegevens 
nodig is om de onderzoeksresultaten te 
presenteren of het onderzoek te 
vergemakkelijken, mits de belangen of de 
grondrechten en grondvrijheden van de 
betrokkene geen voorrang hebben boven 
deze belangen;
c) de betrokkene de gegevens heeft 
bekendgemaakt.

Or. en

Amendement 3074
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Organen die historisch, statistisch of 
wetenschappelijk onderzoek verrichten, 
mogen persoonsgegevens alleen publiceren 
of op andere wijze bekendmaken, wanneer:

2. Organen die persoonsgegevens 
gebruiken voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden, mogen 
persoonsgegevens alleen publiceren of op 
andere wijze bekendmaken, wanneer:

Or. en
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Amendement 3075
Petru Constantin Luhan

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker mag 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden doorgeven aan een derde land 
of een internationale organisatie 
wanneer:
a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk 
door verwerking van gegevens waarmee 
de betrokkene niet of niet langer kan 
worden geïdentificeerd;
b) de ontvanger redelijkerwijs geen 
toegang heeft tot gegevens aan de hand 
waarvan informatie kan worden 
toegeschreven aan een geïdentificeerde of 
identificeerbare betrokkene; en
c) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens heridentificatie van de 
betrokkene verbieden en de verwerking 
van gegevens beperken overeenkomstig de 
in dit artikel opgenomen voorwaarden en 
garanties.

Or. en

Amendement 3076
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de betrokkene 
toestemming moet geven voor de 
verwerking van medische gegevens louter 
ten behoeve van de volksgezondheid, kan 
de mogelijkheid van algemene 
toestemming ten behoeve van 
epidemiologisch, translationeel en 
klinisch onderzoek worden geboden.
Wanneer persoonsgegevens worden 
vergaard voor statistische doeleinden of 
ten behoeve van de volksgezondheid, 
moeten de gegevens onmiddellijk na de 
vergaring, controle- of 
vergelijkingsoperaties anoniem worden 
gemaakt, tenzij de gegevens nodig blijven 
voor statistische doeleinden en ten 
behoeve van de volksgezondheid, 
bijvoorbeeld voor epidemiologisch, 
translationeel en klinisch onderzoek.

Or. en

Amendement 3077
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker mag 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden doorgeven aan een derde land 
of een internationale organisatie 
wanneer:
a) deze doeleinden niet op een andere 
manier kunnen worden bereikt, namelijk 
door verwerking van gegevens waarmee 
de betrokkene niet of niet langer kan 
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worden geïdentificeerd;
b) de ontvanger redelijkerwijs geen 
toegang heeft tot gegevens aan de hand 
waarvan informatie kan worden 
toegeschreven aan een geïdentificeerde of 
identificeerbare betrokkene; en
c) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens heridentificatie van de 
betrokkene verbieden en de verwerking 
van gegevens beperken overeenkomstig de 
in dit artikel opgenomen voorwaarden en 
garanties.

Or. en

Motivering

Een ontvanger van voor wetenschappelijke onderzoeksdoelstellingen doorgegeven 
versleutelde gegevens heeft geen enkele mogelijkheid om de betrokkenen te heridentificeren. 
Hij heeft op grond van dit amendement geen toegang tot de versleuteling en mag volgens het 
contract betrokkenen niet heridentificeren. Met dit amendement wordt het proces dat toe doel 
heeft er redelijkerwijs voor te zorgen dat ontvangers in derde landen niet kunnen en niet 
zullen overgaan tot heridentificatie van versleutelde gegevens, in een formele vorm gegoten, 
waardoor het mogelijk wordt dergelijke gegevens zonder verdere rompslomp door te geven.

Amendement 3078
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten kunnen specifieke 
maatregelen nemen om de verwerking van 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden te regelen, onder eerbiediging 
van het in de leden 1 en 2 van dit artikel 
bepaalde alsmede van de grondrechten als 
opgenomen in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.
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Or. en

Amendement 3079
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Wanneer de betrokkene 
toestemming moet geven krachtens dit 
artikel, dient de mogelijkheid van 
algemene toestemming te worden 
geboden.

Or. en

Motivering

"Algemene toestemming" is een praktische oplossing in het onderzoekskader.

Amendement 3080
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Het verzamelen en hergebruiken 
van gegevens met betrekking tot 
historisch, statistisch en wetenschappelijk 
onderzoek voor commerciële doeleinden is 
niet verenigbaar met deze verordening.

Or. fr

Amendement 3081
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Elke lidstaat deelt de Commissie 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2 
vastgelegde datum de voorschriften mee 
die hij overeenkomstig lid 1 ter vaststelt, 
alsook onverwijld alle latere wijzigingen 
daarvan.

Or. en

Amendement 3082
Axel Voss, Philippe Juvin, Véronique Mathieu Houillon

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – onder a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de betrokkene onder de in artikel 7 
gestelde voorwaarden daarvoor 
toestemming heeft gegeven;

a) de betrokkene onder de in artikel 7 
gestelde voorwaarden daarvoor 
toestemming heeft gegeven; of

Or. en

Amendement 3083
Cornelia Ernst

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – onder b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de publicatie van persoonsgegevens 
nodig is om de onderzoeksresultaten te 
presenteren of het onderzoek te 
vergemakkelijken, mits de belangen of de 
grondrechten en grondvrijheden van de 
betrokkene geen voorrang hebben boven 
deze belangen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 3084
Claude Moraes, Glenis Willmott

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – onder c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Verdere verwerking van de 
gegevens voor historische, statistische of 
wetenschappelijke doeleinden wordt niet 
als onverenigbaar beschouwd met 
artikel 5, lid 1, onder b, mits de 
verwerking:
i) is onderworpen aan de voorwaarden en 
garanties van dit artikel; en
ii) voldoet aan alle andere relevante 
wetgeving.

Or. en

Motivering

This amendment clarifies that historical, statistical and scientific research purposes are 
intended to be not incompatible purposes, by relating Article 5(1)(b) to Article 83. The 
proposal would ensure that the Regulation is consistent with the previous 1995 Data 
Protection Directive, which states that “Further processing of data for historical, statistical 
or scientific purposes shall not be considered as incompatible provided that Member States 
provide appropriate safeguards.” (Article 6(1)(b)). Note: this amendment is consistent with 
the Council Presidency’s proposed changes in the version dated 22 June 2012.

Amendement 3085
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – onder c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de persoonsgegevens worden 
verwerkt om geaggregeerde 
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gegevensverslagen te produceren die 
geheel bestaan uit anonieme gegevens,
pseudonieme gegevens, of beide.

Or. en

Motivering

Het doel van dergelijke verslagen is niet om personen te identificeren of te traceren. Voor de 
opstelling van dergelijke verslagen worden reeksen individuele gegevens op een anonieme 
manier gepoold zonder afbreuk te doen aan de privacy. Web analytics is een voorbeeld van 
geaggregeerde gegevensverslagen.

Amendement 3086
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie 
en toegang van de betrokkene, en van de 
in die omstandigheden geldende 
voorwaarden en waarborgen voor de 
rechten van de betrokkene.

Schrappen

Or. en

Amendement 3087
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie 
en toegang van de betrokkene, en van de 
in die omstandigheden geldende 
voorwaarden en waarborgen voor de 
rechten van de betrokkene.

Schrappen

Or. en

Amendement 3088
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie 
en toegang van de betrokkene, en van de 
in die omstandigheden geldende 
voorwaarden en waarborgen voor de 
rechten van de betrokkene.

Schrappen

Or. es

Amendement 3089
Sarah Ludford
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Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie 
en toegang van de betrokkene, en van de 
in die omstandigheden geldende 
voorwaarden en waarborgen voor de 
rechten van de betrokkene.

Schrappen

Or. en

Amendement 3090
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie 
en toegang van de betrokkene, en van de 
in die omstandigheden geldende 
voorwaarden en waarborgen voor de 
rechten van de betrokkene.

Schrappen

Or. en
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Amendement 3091
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie 
en toegang van de betrokkene, en van de 
in die omstandigheden geldende 
voorwaarden en waarborgen voor de 
rechten van de betrokkene.

Schrappen

Or. en

Amendement 3092
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie 
en toegang van de betrokkene, en van de 
in die omstandigheden geldende 
voorwaarden en waarborgen voor de 
rechten van de betrokkene.

Schrappen

Or. en
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Amendement 3093
Jens Rohde, Adina-Ioana Vălean

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie en 
toegang van de betrokkene, en van de in 
die omstandigheden geldende voorwaarden 
en waarborgen voor de rechten van de 
betrokkene.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten, met uitzondering van technische 
vereisten, voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige 
beperkingen van het recht op informatie en 
toegang van de betrokkene, en van de in 
die omstandigheden geldende voorwaarden 
en waarborgen voor de rechten van de 
betrokkene.

Or. en

Amendement 3094
Sarah Ludford, Charles Tannock

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een voor de verwerking 
verantwoordelijke of een verwerker mag 
persoonsgegevens voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden doorgeven aan een derde land 
of een internationale organisatie 
wanneer:
a) deze doeleinden redelijkerwijs niet 
kunnen worden bereikt door verwerking 
van gegevens waarmee de betrokkene niet 
of niet langer kan worden geïdentificeerd;



AM\929832NL.doc 87/118 PE506.173v03-00

NL

b) de ontvanger redelijkerwijs geen 
toegang heeft tot gegevens aan de hand 
waarvan informatie kan worden 
toegeschreven aan een geïdentificeerde of 
identificeerbare betrokkene; en
c) contractuele bepalingen tussen de voor 
de verwerking verantwoordelijke of de 
verwerker en de ontvanger van de 
gegevens heridentificatie van de 
betrokkene verbieden en de verwerking 
van gegevens beperken overeenkomstig de 
in dit artikel opgenomen voorwaarden en 
garanties.

Or. en

Motivering

Het doorgeven van gepseudonimiseerde gegevens voor onderzoeksdoeleinden is 
gerechtvaardigd.

Amendement 3095
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De bepalingen in dit artikel doen 
geen afbreuk aan de uitzonderingen of 
afwijkingen waarin de lidstaten moeten 
voorzien overeenkomstig artikel 80 om het 
recht op bescherming van 
persoonsgegevens te verzoenen met de 
regels betreffende de vrijheid van 
meningsuiting, met inbegrip van de regels 
betreffende vrijheid van academisch 
onderzoek.

Or. en

Motivering

Er moet worden benadrukt dat artikel 83 een aanvulling, en geen beperking is op artikel 80.
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Amendement 3096
Sarah Ludford

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Verwerking van gegevens betreffende 

strafrechtelijke veroordelingen ter 
bestrijding van vermogensdelicten

Binnen de grenzen van deze verordening 
en overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder 
j), is de verwerking van gegevens 
betreffende strafrechtelijke 
veroordelingen of daarmee verband 
houdende veiligheidsmaatregelen 
toegestaan indien aldus passende 
maatregelen kunnen worden genomen om 
de grondrechten en vrijheden van de 
betrokkene te beschermen en indien zulks 
plaatsvindt:
a) met het oog op de voorkoming van, het 
onderzoek naar en de opsporing van 
vermogensdelicten; of
b) om redenen van algemeen belang zoals 
de bescherming tegen ernstige 
grensoverschrijdende bedreigingen van 
financiële misdaad, en indien in beide 
gevallen de verwerking noodzakelijkerwijs 
wordt uitgevoerd zonder de toestemming 
van de betrokkene zodat geen afbreuk 
wordt gedaan aan deze doeleinden.

Or. en

Motivering

Spreekt voor zich.
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Amendement 3097
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 83 bis
Afwijkingen op de verwerking voor 

historische, statistische en 
wetenschappelijke doeleinden

1. Nadat de termijn die noodzakelijk is 
voor de verwezenlijking van de doeleinden 
van de initiële verwerking waarvoor de 
persoonsgegevens werden verzameld, is 
verstreken, kunnen de persoonsgegevens 
worden verwerkt door archiefdiensten 
voor wie het verzamelen, bewaren, 
klasseren, ter beschikking stellen, 
exploiteren en verspreiden van 
archiefstukken in het algemeen belang de 
hoofdtaak of een wettelijke verplichting is, 
met name voor de verdediging van de 
rechten van personen of voor historische, 
statistische of wetenschappelijke 
doeleinden.
Het ter beschikking stellen en verspreiden 
gebeurt overeenkomstig de stelsels waarin 
de lidstaten hebben voorzien op het gebied 
van toegang tot en overdraagbaarheid en 
verspreiding van administratieve 
documenten of archiefstukken.
2. Deze verwerkingen van 
persoonsgegevens zijn niet onderworpen 
aan artikel 5, onder d), artikelen 9, 23, 32, 
33 en 38 en artikel 53, lid 1, onder f) en 
g).
3. De lidstaten sporen aan tot de 
uitwerking, in het bijzonder door de 
Europese Archiefgroep, van gedragscodes 
die het voor de archieven makkelijker 
moeten maken om regels op het gebied 
van persoonsgegevens in te voeren, met 
name voor het waarborgen van:
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a) de vertrouwelijkheid van de gegevens 
ten opzichte van derden;
b) de authenticiteit, de integriteit en de 
goede opslag van de gegevens;
c) de toegankelijkheid van de archieven in 
het kader van de stelsels voor toegang tot 
administratieve documenten of 
archiefstukken van de lidstaten.

Or. fr

Justification

Les spécificités des archives sont rappelées par la déclaration de l’UNESCO de 2011 : « Les 
archives consignent les décisions, les actions et les mémoires. Les archives constituent un 
patrimoine unique et irremplaçable transmis de génération en génération. Les documents 
sont gérés dès leur création pour en préserver la valeur et le sens. Sources d’informations 
fiables pour une gouvernance responsable et transparente, les archives jouent un rôle 
essentiel dans le développement des sociétés en contribuant à la constitution et à la 
sauvegarde de la mémoire individuelle et collective. L’accès le plus large aux archives doit 
être maintenu et encouragé pour l’accroissement des connaissances, le maintien et 
l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens. 
».Dès lors, il convient d'articuler ce règlement, directement applicable en droit interne, avec 
les réglementations des Etats membres en matière d'archives. Il est en effet indispensable 
pour préserver l'existence et le bon fonctionnement des archives de prévoir un régime 
spécifiquement adapté. Ainsi, par exemple, pour assumer leur rôle de garant de la mémoire 
collective et individuelle, et d'être en mesure de garantir la fiabilité et l’authenticité des 
données confiées, notamment les données à caractère personnel, les services d’archives 
doivent être exemptés de certaines dispositions.

Amendement 3098
Axel Voss, Monika Hohlmeier, Seán Kelly, Renate Sommer, Véronique Mathieu 
Houillon, Lara Comi, Georgios Papanikolaou

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
kunnen de lidstaten specifieke 
voorschriften vaststellen voor de in 
artikel 53, lid 2, bedoelde 
onderzoeksbevoegdheden van de 
toezichthoudende autoriteiten in verband 

1. Binnen de grenzen van deze verordening 
stellen de lidstaten specifieke voorschriften 
vast voor de in artikel 53, lid 2, bedoelde 
onderzoeksbevoegdheden van de 
toezichthoudende autoriteiten in verband 
met voor de verwerking 
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met voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers die 
onderworpen zijn aan het in de nationale 
wetgeving, of in de door nationale 
bevoegde instanties vastgestelde 
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of 
een andere gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht, wanneer dit 
noodzakelijk en evenredig is om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de geheimhoudingsplicht. 
Deze voorschriften zijn slechts van 
toepassing op persoonsgegevens die de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker in het kader van een onder 
deze geheimhoudingsplicht vallende 
activiteit heeft ontvangen of verkregen.

verantwoordelijken of verwerkers die 
onderworpen zijn aan het in de nationale 
wetgeving, of in de door nationale 
bevoegde instanties vastgestelde 
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of 
een andere gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht, wanneer dit 
noodzakelijk en evenredig is om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de geheimhoudingsplicht. 
Deze voorschriften zijn slechts van 
toepassing op persoonsgegevens die de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker in het kader van een onder 
deze geheimhoudingsplicht vallende 
activiteit heeft ontvangen of verkregen.

Or. en

Amendement 3099
Alexandra Thein

Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten 
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
in artikel 53, lid 2, bedoelde 
onderzoeksbevoegdheden van de 
toezichthoudende autoriteiten in verband 
met voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers die 
onderworpen zijn aan het in de nationale 
wetgeving, of in de door nationale 
bevoegde instanties vastgestelde 
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of 
een andere gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht, wanneer dit 
noodzakelijk en evenredig is om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de geheimhoudingsplicht. 
Deze voorschriften zijn slechts van 

1. De lidstaten kunnen bij wet:
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toepassing op persoonsgegevens die de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker in het kader van een onder 
deze geheimhoudingsplicht vallende 
activiteit heeft ontvangen of verkregen.

a) voorzien in uitzonderingen op of 
afwijkingen van de bepalingen inzake de 
algemene beginselen in hoofdstuk II, de 
rechten van de betrokkenen in 
hoofdstuk III, de voor de verwerking 
verantwoordelijke en de verwerker in 
hoofdstuk IV, de doorgifte van 
persoonsgegevens naar derde landen en 
internationale organisaties in hoofdstuk V 
voor de verwerking van persoonsgegevens 
waarop het beroepsgeheim of een andere 
gelijkwaardige geheimhoudingsplicht van 
de voor de verwerking verantwoordelijke 
of verwerker van toepassing is,
b) binnen de grenzen van deze 
verordening specifieke voorschriften 
vaststellen voor de in artikel 53, lid 2, 
bedoelde onderzoeksbevoegdheden van de 
toezichthoudende autoriteiten in verband 
met voor de verwerking 
verantwoordelijken of verwerkers die 
onderworpen zijn aan het in de nationale 
wetgeving, of in de door nationale 
bevoegde instanties vastgestelde 
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of 
een andere gelijkwaardige 
geheimhoudingsplicht, wanneer dit 
noodzakelijk en evenredig is om het recht 
op bescherming van persoonsgegevens te 
verzoenen met de geheimhoudingsplicht.
Deze voorschriften zijn slechts van 
toepassing op persoonsgegevens die de 
voor de verwerking verantwoordelijke of 
de verwerker in het kader van een onder 
deze geheimhoudingsplicht vallende 
activiteit heeft ontvangen of verkregen.

Or. en
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Motivering

Het beroepsgeheim (van bijvoorbeeld notarissen en accountants) moet voorrang hebben op 
elke wettelijke regeling betreffende gegevensbescherming. Dit betreft niet alleen de reeds in 
artikel 84 opgenomen bepaling volgens welke de lidstaten afwijkende regelingen kunnen 
treffen met betrekking tot de onderzoeksbevoegdheden ten aanzien van personen die aan een 
beroepsgeheim zijn onderworpen, maar ook de mogelijkheid die zij hebben om de materiële 
voorschriften inzake gegevensbescherming zo nodig aan te passen.

Amendement 3100
Sophia in 't Veld

Voorstel voor een verordening
Artikel 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 85 Schrappen
Bestaande gegevensbeschermingsregels 
van kerken en religieuze verenigingen
1. Wanneer kerken en religieuze 
verenigingen of gemeenschappen in een 
lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepassen, kunnen dergelijke 
voorschriften van toepassing blijven, mits 
deze in overeenstemming worden 
gebracht met de bepalingen van deze 
verordening.
2. Kerken en religieuze verenigingen die 
overeenkomstig lid 1 uitgebreide 
voorschriften toepassen, voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 3101
Josef Weidenholzer, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 85

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 85 Schrappen
Bestaande gegevensbeschermingsregels 
van kerken en religieuze verenigingen
1. Wanneer kerken en religieuze 
verenigingen of gemeenschappen in een 
lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepassen, kunnen dergelijke 
voorschriften van toepassing blijven, mits 
deze in overeenstemming worden 
gebracht met de bepalingen van deze 
verordening.
2. Kerken en religieuze verenigingen die 
overeenkomstig lid 1 uitgebreide 
voorschriften toepassen, voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Een speciale behandeling van kerken en religieuze gemeenschappen in deze context is niet 
passend. De belangen van kerken en dergelijke op het gebied van gevoelige gegevens worden 
reeds behartigd in artikel 9.

Amendement 3102
Bastiaan Belder

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bestaande gegevensbeschermingsregels 
van kerken en religieuze verenigingen

Gegevensbeschermingsregels van kerken 
en religieuze verenigingen

Or. nl

Amendement 3103
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer kerken en religieuze 
verenigingen of gemeenschappen in een 
lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepassen, kunnen dergelijke voorschriften 
van toepassing blijven, mits deze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
bepalingen van deze verordening.

1. Wanneer kerken en religieuze 
verenigingen of gemeenschappen in een 
lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 
bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepassen, kunnen dergelijke voorschriften 
van toepassing blijven, en indien nodig 
worden gewijzigd, mits deze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
bepalingen van deze verordening.

Or. es

Amendement 3104
Bastiaan Belder

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer kerken en religieuze 
verenigingen of gemeenschappen in een 
lidstaat op het tijdstip van de 
inwerkingtreding van deze verordening 
uitgebreide voorschriften betreffende de 

1. Wanneer kerken en religieuze 
verenigingen of gemeenschappen in een 
lidstaat adequate voorschriften betreffende 
de bescherming van personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens 
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bescherming van personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens 
toepassen, kunnen dergelijke voorschriften 
van toepassing blijven, mits deze in 
overeenstemming worden gebracht met de 
bepalingen van deze verordening.

toepassen, kunnen dergelijke voorschriften 
toegepast worden, mits deze een adequaat 
niveau van gegevensbescherming 
garanderen.

Or. nl

Motivering

Gelet op het subsidiariteitsbeginsel moet de verordening adequate voorschriften in de 
lidstaten voor de gegevensverwerking door kerken en religieuze verenigingen, onverlet laten. 
Daarmee kan een goed niveau van gegevensbescherming gegarandeerd worden terwijl 
tegelijkertijd wordt voorkomen dat kerken en religieuze verenigingen een disproportionele 
last opgelegd krijgen, aangezien zij voornamelijk gegevens zullen verwerken van eigen leden.

Amendement 3105
Bastiaan Belder

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Kerken en religieuze verenigingen die 
overeenkomstig lid 1 uitgebreide 
voorschriften toepassen, voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Het zijn niet de kerken en religieuze verenigingen die kunnen en moeten voorzien in de 
oprichting van onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten. In hoofdstuk VI wordt immers 
aangegeven dat lidstaten zorgdragen voor de oprichting en het functioneren van een of 
meerdere toezichthoudende autoriteiten.

Amendement 3106
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 85 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Kerken en religieuze verenigingen die 
overeenkomstig lid 1 uitgebreide 
voorschriften toepassen, voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening.

2. Kerken en religieuze verenigingen die 
overeenkomstig lid 1 uitgebreide 
voorschriften toepassen, voorzien in de 
oprichting van een onafhankelijke 
toezichthoudende autoriteit 
overeenkomstig hoofdstuk VI van deze 
verordening, of zorgen voor voldoende 
certificering voor de te realiseren 
verwerkingen, overeenkomstig artikel 39.

Or. es

Amendement 3107
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 85 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 85 bis
Algemene bepalingen over grondrechten

De bepalingen van deze verordening 
waarborgen de coherente toepassing van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie en de fundamentele 
rechtsbeginselen in artikel 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

Or. en

Amendement 3108
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 10 – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 GEDELEGEERDE HANDELINGEN EN 
UITVOERINGSHANDELINGEN

GEDELEGEERDE HANDELINGEN

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement waarmee alle uitvoeringshandelingen worden vervangen door 
gedelegeerde handelingen om volledige betrokkenheid van het Europees Parlement bij het 
besluitvormingsproces te waarborgen.

Amendement 3109
Nils Torvalds

Voorstel voor een verordening
Artikel 86

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel vastgestelde voorwaarden. 

Schrappen

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, 
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, 
artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.
3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
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lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5,
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, 
artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.
4. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij het Europees 
Parlement en de Raad daarvan gelijktijdig 
in kennis.
5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, 
artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, 
artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, 
artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, 
artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het 
Europees Parlement, noch de Raad 
binnen een termijn van twee maanden na 
de kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad 
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of 
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indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. en

Amendement 3110
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5,
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 9, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, 
lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, artikel 83, 
lid 3, en artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. de

Amendement 3111
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, 
lid 7, artikel 79, lid 6, en artikel 83, lid 3, 
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan 
de Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. fr

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen bij artikel 81, lid 3, en artikel 82, lid 3.

Amendement 3112
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, 
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, 
artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde 

2. De in [artikelen XXX] bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.
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bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde 
duur vanaf de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 3113
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5,
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, artikel 
39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, 
artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, artikel 82, 
lid 3, en artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 9, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, artikel 23, 
lid 3, artikel 26, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, 
lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en artikel 
83, lid 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
kan te allen tijde door het Europees 
Parlement of door de Raad worden 
ingetrokken. Het besluit tot intrekking 
maakt een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het wordt van kracht op de dag 
na die van de bekendmaking ervan in het 
Publicatieblad van de Europese Unie of op 
een daarin genoemde latere datum. Het laat 
de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. de

Amendement 3114
Dimitrios Droutsas
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Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3, 
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14, 
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9, 
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4, 
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, 
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, 
artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, 
artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, 
artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

3. De in [artikelen XXX] bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde 
door het Europees Parlement of door de 
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheden die in het 
besluit worden vermeld. Het wordt van 
kracht op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie of op een daarin 
genoemde latere datum. Het laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. en

Amendement 3115
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 

5. Een overeenkomstig [artikelen XXX] 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
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artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, 
artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, 
artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, 
artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, 
artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

termijn van twaalf maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met zes maanden verlengd.

Or. en

Motivering

Amendement om ervoor te zorgen dat de Raad en het Europees Parlement voldoende tijd 
hebben om de gedelegeerde handeling goed te keuren. Indien het Europees Parlement en de 
Raad de gedelegeerde handeling sneller willen goedkeuren, kunnen zij dit doen door de 
Commissie ervan op de hoogte te brengen dat zij geen bezwaar zullen maken tegen de 
gedelegeerde handeling.

Amendement 3116
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 9, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
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artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, artikel 31, 
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, artikel 
37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, 
artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, 
lid 3, artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, artikel 
39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, 
artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, artikel 82, 
lid 3, en artikel 83, lid 3, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

Or. de

Amendement 3117
Stanimir Ilchev

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, artikel 31, 
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, artikel 
37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, lid 3, 
artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, artikel 81, 
lid 3, artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 9, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, artikel 32, 
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 34, lid 8, 
artikel 35, lid 11, artikel 37, lid 2, artikel 
39, lid 2, artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, 
artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, artikel 82, 
lid 3, en artikel 83, lid 3, vastgestelde 
gedelegeerde handeling treedt alleen in 
werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
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Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

Or. de

Amendement 3118
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, 
artikel 22, lid 4, artikel 23, lid 3, 
artikel 26, lid 5, artikel 28, lid 5, 
artikel 30, lid 3, artikel 31, lid 5, 
artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, 
artikel 43, lid 3, artikel 44, lid 7, 
artikel 79, lid 6, artikel 81, lid 3, 
artikel 82, lid 3, en artikel 83, lid 3,
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van twee maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig [artikelen XXX] 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
alleen in werking indien noch het Europees 
Parlement, noch de Raad binnen een 
termijn van vier maanden na de 
kennisgeving van de handeling aan het 
Europees Parlement en de Raad daartegen 
bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het 
Europees Parlement als de Raad voor het 
verstrijken van deze termijn de Commissie 
hebben meegedeeld dat zij geen bezwaar 
zullen maken. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.
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Or. en

Amendement 3119
Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, artikel 31, 
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, 
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en 
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
of indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5, 
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12, 
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3, 
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22, 
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5, 
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3, artikel 31, 
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6, 
artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11, 
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43, 
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6, en 
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt alleen in werking indien 
noch het Europees Parlement, noch de 
Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de kennisgeving van de 
handeling aan het Europees Parlement en 
de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
of indien zowel het Europees Parlement als 
de Raad voor het verstrijken van deze 
termijn de Commissie hebben meegedeeld 
dat zij geen bezwaar zullen maken. Die 
termijn wordt op initiatief van het 
Europees Parlement of de Raad met twee 
maanden verlengd.

Or. fr

Motivering

Dit amendement houdt verband met de amendementen bij artikel 81, lid 3, en artikel 82, lid 3.

Amendement 3120
Rui Tavares
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Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De Commissie neemt ten laatste een 
jaar na de inwerkingtreding van de 
verordening de gedelegeerde handeling 
aan overeenkomstig artikel 11, lid 2 bis. 
De Commissie kan de termijn met zes 
maanden verlengen.

Or. en

Amendement 3121
Alexander Alvaro

Voorstel voor een verordening
Artikel 87

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Artikel 87 Schrappen
Comitéprocedures
1. De Commissie wordt bijgestaan door 
een comité. Dat comité is een comité in de 
zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 5 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011 van toepassing.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 8 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 
van die verordening, van toepassing.

Or. en

Motivering

Horizontaal amendement waarmee alle uitvoeringshandelingen worden vervangen door 
gedelegeerde handelingen om volledige betrokkenheid van het Europees Parlement bij het 
besluitvormingsproces te waarborgen.
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Amendement 3122
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is 
artikel 8 van Verordening (EU) 
nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 
van die verordening, van toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 3123
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 88 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De intrekking van Richtlijn 
95/46/EG laat de verwerking van 
persoonsgegevens die op het tijdstip van 
de inwerkingtreding van deze verordening 
in overeenstemming met de vereisten van 
Richtlijn 95/46/EG plaatsvindt, onverlet.

Or. de

Motivering

Voorziening voor bestaande gegevensverwerkingsprocedures.

Amendement 3124
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening legt natuurlijke of 
rechtspersonen geen aanvullende 
verplichtingen op met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens in 
verband met het verstrekken van openbare 
elektronischecommunicatiediensten in 
openbare communicatienetwerken in de 
Unie, voor zover zij op grond van 
Richtlijn 2002/58/EG onderworpen zijn 
aan specifieke verplichtingen met dezelfde 
doelstelling.

1. Deze verordening laat de wettelijke 
bepalingen van de lidstaten ter omzetting 
van Richtlijn 2002/85/EG met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens in 
verband met het verstrekken van openbare 
elektronischecommunicatiediensten in 
openbare communicatienetwerken in de 
Unie, onverlet.

Or. de

Amendement 3125
Bernd Lange

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening legt natuurlijke of 
rechtspersonen geen aanvullende 
verplichtingen op met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens in 
verband met het verstrekken van openbare 
elektronischecommunicatiediensten in 
openbare communicatienetwerken in de 
Unie, voor zover zij op grond van 
Richtlijn 2002/58/EG onderworpen zijn 
aan specifieke verplichtingen met dezelfde 
doelstelling.

1. Deze verordening is niet van toepassing, 
voor zover Richtlijn 2002/58/EG voorziet 
in verwerking van gegevens.

Or. en

Amendement 3126
Alexander Alvaro
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Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2002/58/EG wordt geschrapt.

2. Artikel 1, lid 2, en artikelen 4 en 15 van 
Richtlijn 2002/58/EG worden geschrapt.

Or. en

Motivering

De verordening zorgt, waar nodig, voor de nodige rechtsgrondslag. Een duplicatie van 
wetgeving kan beter worden vermeden door de betreffende delen te schrappen.

Amendement 3127
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2002/58/EG wordt geschrapt.

2. Artikel 1, lid 2, artikel 2, onder b) en c), 
artikel 4, leden 3, 4 en 5, en de artikelen 6 
en 9 van Richtlijn 2002/58/EG worden
geschrapt.

Or. en

Motivering

De Groep artikel 29 duidt in zijn recente advies "Opinion on Geolocation Services in Smart 
Mobile Devices" Richtlijn 95/46/EG aan als het relevante en belangrijkste rechtskader voor 
de regeling van gegevens over de verblijfplaats. Aangezien in artikel 4, lid 1 van de algemene 
verordening inzake gegevensbescherming “gegevens over de verblijfplaats” is gedefinieerd, 
wordt door het schrappen van artikel 2, onder c, en artikel 9 van Richtlijn 2002/58/EG 
rechtszekerheid gecreëerd.

Amendement 3128
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2002/58/EG wordt geschrapt.

2. De Commissie dient onverwijld en 
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2, 
genoemde datum een voorstel in ter 
herziening van het wetgevingskader 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie, om het in 
overeenstemming te brengen met deze 
verordening en zo te zorgen voor 
consistente en homogene voorschriften 
met betrekking tot het grondrecht van de 
bescherming van persoonsgegevens in de 
Europese Unie.

Or. de

Motivering

Overgangsregeling.

Amendement 3129
Adina-Ioana Vălean, Jens Rohde

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Artikel 1, lid 2, van 
Richtlijn 2002/58/EG wordt geschrapt.

2. Artikel 1, lid 2, artikel 2, onder b) en c), 
artikel 4, leden 3, 4 en 5, en de artikelen 6 
en 9 van Richtlijn 2002/58/EG worden
geschrapt.

Or. en

Amendement 3130
Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 bis (nieuw)



AM\929832NL.doc 113/118 PE506.173v03-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 89 bis
Gegevensverwerking door de instellingen, 
organen, instanties en agentschappen van 

de EU
De Commissie dient onverwijld en ten 
laatste op de in artikel 91, lid 2 genoemde 
datum een voorstel in ter herziening van 
het rechtskader voor de verwerking van 
persoonsgegevens door de instellingen, 
organen, instanties en agentschappen van 
de EU om deze in overeenstemming te 
brengen met deze verordening en zo te 
zorgen voor consistente en homogene 
voorschriften met betrekking tot het 
grondrecht van bescherming van 
persoonsgegevens in de Europese Unie.

Or. en

Amendement 3131
Monika Hohlmeier

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Zij is van toepassing met ingang van [twee 
jaar na de in lid 1 genoemde datum].

Zij is van toepassing met ingang van [twee 
jaar na de in lid 1 genoemde datum]. De 
verwerking van gegevens die op dat 
tijdstip in overeenstemming met Richtlijn 
95/46/EG plaatsvindt, kan onverminderd 
de uit de hoofdstukken I tot en met IV 
voortvloeiende verplichtingen tot [vijf jaar 
na de in lid 1 genoemde datum] worden 
voortgezet. 

Or. de

Motivering

Omwille van het vertrouwen in de rechtsstaat voorziet dit amendement in een 
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overgangsperiode gedurende welke verwerkingsprocedures die tot de inwerkingtreding van 
deze verordening overeenkomstig de huidige vereisten van het Unierecht worden toegepast, 
nog eens drie jaar kunnen worden voortgezet. 

Amendement 3132
Louis Michel, Philippe De Backer

Voorstel voor een verordening
Artikel 91 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Zij is van toepassing met ingang van [twee 
jaar na de in lid 1 genoemde datum].

Zij is van toepassing met ingang van [twee 
jaar na de in lid 1 genoemde datum], 
onverminderd het gebruik van 
persoonsgegevens die vóór deze datum 
rechtmatig zijn verwerkt.

Or. en

Amendement 3133
Alexander Alvaro, Dimitrios Droutsas

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

-

Amendement
Zie bijlage X hieronder
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Er zijn geen andere 
persoonsgegevens verwerkt
voor andere doeleinden dan 
de doeleinden waarvoor de 

gegevens zijn verzameld

Er zijn geen andere 
persoonsgegevens verwerkt
voor andere doeleinden dan
de doeleinden waarvoor de 

gegevens zijn verzameld

Bijlage X – Voorstelling van de informatie waarvan sprake is in artikel 13bis (nieuw)

1. Met inachtneming van de verhoudingen in punt 6, wordt de informatie als volgt verstrekt: 

Er zijn geen andere 
persoonsgegevens 
verzameld dan de 

minimumgegevens die nodig 
zijn voor elk specifiek 

doeleinde van de verwerking

Er zijn geen andere 
persoonsgegevens 
bewaard dan de 

minimumgegevens die 
nodig zijn voor elk 

Er zijn geen andere 
persoonsgegevens 

verspreid onder derde 
niet-overheidspartijen voor 
andere doeleinden dan de 
doeleinden waarvoor de 

Er zijn geen 
persoonsgegevens 
verkocht

Er worden geen 
persoonsgegevens bewaard 
in een niet-versleutelde

vorm

PICTOGRAM ESSENTIËLE INFORMATIE OK
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2) De volgende woorden in de rijen in de tweede kolom van de tabel in punt 1, met als titel 
"ESSENTIËLE INFORMATIE" worden vet gemaakt:

a) het woord "verzameld" in de eerste rij van de tweede kolom;
b) het woord "bewaard" in de tweede rij van de tweede kolom;
c) het woord "verwerkt" in de derde rij van de tweede kolom;
d) het woord "verspreid" in de vierde rij van de tweede kolom;
e) het woord "verkocht" in de vijfde rij van de tweede kolom;
f) het woord "niet-versleutelde" in de zesde rij van de tweede kolom.

3) Met inachtneming van de verhoudingen in punt 6, worden de rijen in de derde kolom van 
de tabel in punt 1, met als titel "OK", aangevuld met een van de volgende twee symbolen in 
overeenstemming met de voorwaarden in punt 4:

a)

b)

4) 

a) Indien geen andere persoonsgegevens zijn verzameld dan de minimumgegevens die nodig 
zijn voor elk specifiek doeleinde van de verwerking, krijgt de eerste rij van de derde kolom 
van de tabel in punt 1 het symbool in punt 3a.

b) Indien andere persoonsgegevens zijn verzameld dan de minimumgegevens die nodig zijn 
voor elk specifiek doeleinde van de verwerking, krijgt de eerste rij van de derde kolom van de 
tabel in punt 1 het symbool in punt 3b.

c) Indien geen andere persoonsgegevens zijn bewaard dan de minimumgegevens die nodig 
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zijn voor elk specifiek doeleinde van de verwerking, krijgt de tweede rij van de derde kolom 
van de tabel in punt 1 het symbool in punt 3a.

d) Indien andere persoonsgegevens zijn bewaard dan de minimumgegevens die nodig zijn 
voor elk specifiek doeleinde van de verwerking, krijgt de tweede rij van de derde kolom van 
de tabel in punt 1 het symbool in punt 3b.

e) Indien geen andere persoonsgegevens zijn verwerkt voor andere doeleinden dan de 
doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, krijgt de derde rij van de derde kolom van 
de tabel in punt 1 het symbool in punt 3a.

f) Indien andere persoonsgegevens zijn verwerkt voor andere doeleinden dan de doeleinden 
waarvoor de gegevens zijn verzameld, krijgt de derde rij van de derde kolom van de tabel in 
punt 1 het symbool in punt 3b.

g) Indien geen andere persoonsgegevens zijn verspreid onder derde niet-overheidspartijen
voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, krijgt de 
vierde rij van de derde kolom van de tabel in punt 1 het symbool in punt 3a.

h) Indien andere persoonsgegevens zijn verspreid onder derde niet-overheidspartijen voor 
andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, krijgt de vierde 
rij van de derde kolom van de tabel in punt 1 het symbool in punt 3b.

i) Indien geen persoonsgegevens zijn verkocht, krijgt de vijfde rij van de derde kolom van de 
tabel in punt 1 het symbool in punt 3a.

j) Indien persoonsgegevens zijn verkocht, krijgt de vijfde rij van de derde kolom van de tabel 
in punt 1 het symbool in punt 3b.

k) Indien geen persoonsgegevens zijn bewaard in een niet-versleutelde vorm, krijgt de zesde 
rij van de derde kolom van de tabel in punt 1 het symbool in punt 3a.

l) Indien persoonsgegevens zijn bewaard in een niet-versleutelde vorm, krijgt de zesde rij van 
de derde kolom van de tabel in punt 1 het symbool in punt 3b.

5) De referentiekleuren van de symbolen in punt 1 in Pantone zijn Black Pantone nr. 7547 en 
Red Pantone nr. 485. De referentiekleur van het symbool in punt 3a in Pantone is Green 
Pantone nr. 370. De referentiekleur van het symbool in punt 3b in Pantone is Red Pantone nr. 
485. 

6) De verhoudingen in de volgende gegradueerde afbeelding moeten worden aangehouden, 
ook wanneer de tabel wordt verkleind of vergroot:
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Or. en


