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12.12.2018 B8-0561/1 

Amendement  1 

Michał Boni 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat de Commissie 

stelt dat de aanvullende regels juridisch 

bindend zouden zijn voor 

bedrijfsexploitanten die persoonlijke 

informatie verwerken en persoonsgegevens 

ontvangen die op basis van een 

adequaatheidsbesluit vanuit de EU worden 

doorgegeven, dat deze regels en de 

daarmee verband houdende rechten en 

plichten daarom door hen moeten worden 

nageleefd, en dat de regels door zowel de 

PPC als de Japanse rechtbanken 

afdwingbaar zouden zijn; overwegende dat 

sommige Japanse deskundigen 

betwijfelen of de aanvullende regels 

bindend zijn; 

M. overwegende dat de aanvullende 

regels juridisch bindend zouden zijn voor 

bedrijfsexploitanten die persoonlijke 

informatie verwerken en persoonsgegevens 

ontvangen die op basis van een 

adequaatheidsbesluit vanuit de EU worden 

doorgegeven, dat deze regels en de 

daarmee verband houdende rechten en 

plichten daarom door hen moeten worden 

nageleefd, en dat de regels door zowel de 

PPC als de Japanse rechtbanken 

afdwingbaar zouden zijn; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/2 

Amendement  2 

Michał Boni 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. merkt op dat de materiële 

werkingssfeer van het 

adequaatheidsbesluit niet voldoende is 

omschreven in artikel 1 van het ontwerp 

van uitvoeringsbesluit, aangezien de APPI 

diverse categorieën bedrijfs- en 

verwerkingsactiviteiten uitsluit van haar 

materiële werkingssfeer; roept de 

Commissie op om verder te verduidelijken 

hoe dergelijke uitzonderingen van invloed 
zijn op persoonsgegevens die vanuit de 

EU naar Japan worden doorgegeven en 

om in artikel 1 van het ontwerp van 

uitvoeringsbesluit duidelijk te vermelden 

welke doorgiften van EU-

persoonsgegevens onder het 

adequaatheidsbesluit vallen, waarbij wordt 

aangegeven dat doorgiften van 

persoonsgegevens via handmatige 

verwerking onder het besluit moeten 

vallen als de gegevens in kwestie 

vervolgens elektronisch worden verwerkt 

in Japan; 

7. merkt op dat de categorieën 

bedrijfs- en verwerkingsactiviteiten die zijn 

uitgesloten van de materiële werkingssfeer 

van de APPI uitdrukkelijk zijn uitgesloten 

van de werkingssfeer van het 

adequaatheidsbesluit; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/3 

Amendement  3 

Michał Boni 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. merkt bezorgd op dat, in 

tegenstelling tot het EU-recht, noch de 

APPI, noch de PCC-richtsnoeren wettelijke 

bepalingen met betrekking tot 

geautomatiseerde besluitvorming en 

profilering bevatten en dat uitsluitend 

bepaalde sectorale regels betrekking 

hebben op deze kwestie, zonder een 

omvattend wettelijk kader te bieden met 

substantiële en krachtige bescherming 

tegen geautomatiseerde besluitvorming en 

profilering; verzoekt de Commissie te laten 

zien op welke wijze dit in het Japanse 

gegevensbeschermingskader wordt 

aangepakt om een gelijkwaardig 

beschermingsniveau te waarborgen; is 

van mening dat dit met name van belang 

is met het oog op de recente gevallen van 

profilering bij Facebook/Cambridge 

Analytica; 

17. merkt bezorgd op dat, in 

tegenstelling tot het EU-recht, noch de 

APPI, noch de PCC-richtsnoeren wettelijke 

bepalingen met betrekking tot 

geautomatiseerde besluitvorming en 

profilering bevatten en dat uitsluitend 

bepaalde sectorale regels betrekking 

hebben op deze kwestie, zonder een 

omvattend wettelijk kader te bieden met 

substantiële en krachtige bescherming 

tegen geautomatiseerde besluitvorming en 

profilering; herinnert er echter aan dat 

deze sectorale regels betrekking hebben 

op de sectoren waarin dergelijke soorten 

verwerking het meest relevant zijn in de 

context van internationale doorgiften, 

zoals de financiële sector; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/4 

Amendement  4 

Michał Boni 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. is van mening dat, voor wat 

verdere doorgiften betreft, hoewel de 

combinatie van de APPI-regels en de 

aanvullende regels voor betere 

bescherming zou zorgen dan de regeling 

voor grensoverschrijdende privacyregels 

van de APEC, de oplossing in de 

aanvullende regels – die erin bestaat dat 

EU-betrokkenen vooraf toestemming 

moeten geven voor verdere doorgifte aan 

een derde partij in een ander land – 

bepaalde essentiële elementen ontbeert die 

de betrokkenen in staat zouden stellen hun 

toestemming te formuleren, aangezien 

hierin niet uitdrukkelijk wordt bepaald wat 

onder het begrip "informatie over de 

omstandigheden van de doorgifte die nodig 

is om de [betrokkene] in staat te stellen een 

besluit te nemen over zijn/haar 

toestemming" valt, in overeenstemming 

met artikel 13 van de algemene 

verordening gegevensbescherming, zoals 

het derde land van bestemming van de 

verdere doorgifte; merkt op dat in het 

ontwerp van uitvoeringsbesluit niet wordt 

toegelicht wat de gevolgen voor de 

betrokkene zijn in geval van weigering van 

toestemming voor verdere doorgifte van 

zijn of haar persoonsgegevens; 

19. verzoekt de Commissie te 

verduidelijken, voor wat verdere 

doorgiften betreft, of de oplossing in de 

aanvullende regels – die erin bestaat dat 

EU-betrokkenen vooraf toestemming 

moeten geven voor verdere doorgifte aan 

een derde partij in een ander land – 

bepaalde essentiële elementen ontbeert die 

de betrokkenen in staat zouden stellen hun 

toestemming te formuleren, aangezien 

hierin niet uitdrukkelijk wordt bepaald wat 

onder het begrip "informatie over de 

omstandigheden van de doorgifte die nodig 

is om de [betrokkene] in staat te stellen een 

besluit te nemen over zijn/haar 

toestemming" valt, in overeenstemming 

met artikel 13 van de algemene 

verordening gegevensbescherming, zoals 

het derde land van bestemming van de 

verdere doorgifte; verzoekt de Commissie 

de gevolgen voor de betrokkene in geval 

van weigering van toestemming voor 

verdere doorgifte van zijn of haar 

persoonsgegevens nader te verduidelijken; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/5 

Amendement  5 

Michał Boni 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. merkt op dat bedrijfsexploitanten 

krachtens de Japanse wet op de 

bescherming van persoonlijke informatie in 

het bezit van administratieve organen 

(APPIHAO) ook op vrijwillige basis 

gegevens kunnen verstrekken aan 

rechtshandhavingsinstanties; wijst erop dat 

dit niet is voorzien in de algemene 

verordening gegevensbescherming of de 

politierichtlijn en vreest dat deze wet niet 

voldoet aan de norm krachtens welke zij 

"in grote lijnen overeen" moet komen met 

de algemene verordening 

gegevensbescherming; 

23. merkt op dat bedrijfsexploitanten 

krachtens de Japanse wet op de 

bescherming van persoonlijke informatie in 

het bezit van administratieve organen 

(APPIHAO) ook op vrijwillige basis 

gegevens kunnen verstrekken aan 

rechtshandhavingsinstanties; wijst erop dat 

dit niet is voorzien in de algemene 

verordening gegevensbescherming of de 

politierichtlijn en verzoekt de Commissie 

na te gaan of deze wet voldoet aan de 

norm krachtens welke zij "in grote lijnen 

overeen" moet komen met de algemene 

verordening gegevensbescherming; 

Or. en 
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12.12.2018 B8-0561/6 

Amendement  6 

Michał Boni 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0561/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

De gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 24 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

24. is op de hoogte van berichten in de 

media over het Japanse directoraat voor 

Signaalinlichtingen (DFS), dat ongeveer 

1 700 mensen in dienst heeft en beschikt 

over ten minste zes toezichtsystemen die 

permanent telefoongesprekken afluisteren 

en e-mails en andere communicatie 

onderscheppen1; maakt zich zorgen over 

het feit dat dit ongedifferentieerde 

massatoezicht niet eens genoemd wordt in 

het ontwerp van uitvoeringsbesluit; 

verzoekt de Commissie meer informatie te 

verstrekken over het Japanse 

massatoezicht; vreest ten zeerste dat dit 

massatoezicht niet voldoet aan de criteria 

die het Europees Hof van Justitie in het 

arrest-Schrems (zaak C-362/14) heeft 

vastgesteld; 

24. is op de hoogte van berichten in de 

media over het Japanse directoraat voor 

Signaalinlichtingen (DFS), dat ongeveer 

1 700 mensen in dienst heeft en beschikt 

over ten minste zes toezichtsystemen die 

permanent telefoongesprekken afluisteren 

en e-mails en andere communicatie 

onderscheppen1, en de inlichtingendienst 

van de Japanse strijdkrachten is die als 

voornaamste taak heeft toezicht te houden 

op onder meer de radio- en 

satellietcommunicatie van vijandige 

strijdkrachten; maakt zich zorgen over het 

feit dat dit ongedifferentieerde 

massatoezicht niet genoemd wordt in het 

ontwerp van uitvoeringsbesluit; verzoekt 

de Commissie meer informatie te 

verstrekken over het Japanse 

massatoezicht; merkt evenwel op dat de 

Japanse regering elke vorm van massale 

en willekeurige verzameling van en 

toegang tot persoonlijke informatie die na 

een doorgifte wordt verwerkt door een 

bedrijfsexploitant, heeft uitgesloten; 

1 Ryan Gallagher, "The Untold Story of Japan's 

Secret Spy Agency", The Intercept, 19 mei 

2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

1 Ryan Gallagher, "The Untold Story of Japan's 

Secret Spy Agency", The Intercept, 19 mei 

2018, 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-

surveillance-agency/ 

Or. en 

https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
https://theintercept.com/2018/05/19/japan-dfs-surveillance-agency/
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