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NL In verscheidenheid verenigd NL

22.3.2021 B9-0211/1

Amendement 1
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. concludeert twee jaar na de 
inwerkingtreding ervan dat de AVG een 
algemeen succes is gebleken, en is het met 
de Commissie eens dat het in dit stadium 
niet nodig is de wetgeving te actualiseren 
of te herzien;

2. neemt nota van de beoordeling van 
de Commissie dat de AVG twee jaar na de 
inwerkingtreding ervan een algemeen 
succes is gebleken; wijst echter op de 
problemen en tekortkomingen die door 
belanghebbenden zijn aangeduid en die 
door de Commissie zijn bevestigd; is het 
derhalve niet met de Commissie eens dat 
het in dit stadium niet nodig is de 
wetgeving te actualiseren of te herzien en 
vraagt om een dringende, specifieke 
herziening die gericht is op het rechtzetten 
van de vastgestelde problemen en 
tekortkomingen;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/2

Amendement 2
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 2 bis. wijst erop dat de AVG – op 
sommige gebieden – aan het uitgroeien is 
tot een instrument dat de concurrentie in 
de EU bevordert, maar dat zij in weerwil 
van de oorspronkelijke bedoelingen de 
uitoefening van nieuwe individuele 
rechten niet heeft bevorderd en ons 
hindert in de mondiale wedloop naar 
toekomstige strategische technologieën 
aangezien zij bedrijven onnodige 
beperkingen oplegt bij het gebruik van 
beschikbare gegevens; verzoekt het EDPB 
derhalve om verduidelijking van de wet, 
zodat deze nieuwe technologieën toch 
kunnen gedijen;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/3

Amendement 3
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. onderkent dat de nadruk tot de 
volgende evaluatie van de Commissie moet 
blijven liggen op de verbetering van de 
tenuitvoerlegging en op maatregelen ter 
versterking van de handhaving van de 
AVG;

3. onderkent dat de nadruk, tot de 
volgende evaluatie van de Commissie, 
moet blijven liggen op de verbetering van 
de tenuitvoerlegging en op maatregelen ter 
versterking van de handhaving van de 
AVG; dringt er bij de Commissie op aan 
in de tussentijd de effecten van de AVG op 
innovatieve en opkomende technologieën 
in Europa te bestuderen, met inbegrip van 
eventuele onbedoelde belemmeringen 
voor de ontwikkeling van technologieën 
zoals blockchain, kunstmatige 
intelligentie of het internet der dingen, 
alle tekortkomingen in de wetgeving weg 
te werken en plannen voor een 
uitgebreidere herziening van de wetgeving 
in te dienen;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/4

Amendement 4
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. herinnert eraan dat vanaf het begin 
van de toepassing van de AVG onder 
“toestemming” elke vrije, specifieke, 
geïnformeerde en ondubbelzinnige 
wilsuiting van de betrokkene wordt 
verstaan; onderstreept dat dit ook geldt 
voor de e-privacyrichtlijn; merkt op dat 
van geldige toestemming in de praktijk nog 
steeds niet altijd sprake is door het gebruik 
van misleidende interfaceontwerpen, 
alomtegenwoordige tracking en andere 
onethische praktijken; is bezorgd over het 
feit dat personen vaak onder financiële 
druk worden gezet om toestemming te 
geven in ruil voor kortingen of andere 
commerciële aanbiedingen, of dat zij 
gedwongen zijn toestemming te verlenen 
doordat het recht op toegang tot een dienst 
onderdeel is van koppelverkoop, hetgeen in 
strijd is met artikel 7 van de AVG; wijst op 
de geharmoniseerde regels van het EDPB 
over hetgeen geldige toestemming vormt, 
die een vervanging vormen van de 
verschillende interpretaties door de vele 
nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten en 
beogen versnippering van de digitale 
eengemaakte markt te voorkomen; wijst 
ook op de richtsnoeren van het EDPB en 
de Commissie, waarin wordt bepaald dat in 
gevallen waarin de betrokkene 

6. herinnert eraan dat vanaf het begin 
van de toepassing van de AVG onder 
“toestemming” elke vrije, specifieke, 
geïnformeerde en ondubbelzinnige 
wilsuiting van de betrokkene wordt 
verstaan; onderstreept dat dit ook geldt 
voor de e-privacyrichtlijn; merkt op dat 
van geldige toestemming in de praktijk nog 
steeds niet altijd sprake is door het gebruik 
van misleidende interfaceontwerpen, 
alomtegenwoordige tracking en andere 
onethische praktijken; is bezorgd over het 
feit dat personen vaak onder financiële 
druk worden gezet om toestemming te 
geven in ruil voor kortingen of andere 
commerciële aanbiedingen, of dat zij 
gedwongen zijn toestemming te verlenen 
doordat het recht op toegang tot een dienst 
onderdeel is van koppelverkoop, hetgeen in 
strijd is met artikel 7 van de AVG; wijst 
erop dat het concept “geïnformeerde 
toestemming” moet worden herzien om 
een werkbare oplossing te vinden voor 
opkomende technologieën zoals AI, 
gekenmerkt door onderling verbonden en 
autonome elementen, met name voor 
scenario’s waarin gegevens worden 
verwerkt voor een of meer specifieke 
doeleinden, zoals hoogfrequente 
communicatie tussen meerdere actoren, 
communicatie van machine naar machine 
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aanvankelijk toestemming heeft gegeven 
maar de persoonsgegevens verder worden 
verwerkt voor een ander doeleinde dan dat 
waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn 
verzameld, de aanvankelijke toestemming 
geen rechtvaardiging kan vormen voor 
verdere verwerking, aangezien voor 
geldige toestemming vereist is dat deze 
geïnformeerd en specifiek is; neemt kennis 
van de aanstaande richtsnoeren van het 
EDPB over de verwerking van 
persoonsgegevens voor wetenschappelijk 
onderzoek, die duidelijkheid zullen 
verschaffen over de betekenis van 
overweging 50 van de AVG;

(M2M) of van voertuig naar alles (V2X), 
en waarvoor het anders onmogelijk kan 
blijken om geldige toestemming te 
verkrijgen; wijst op de geharmoniseerde 
regels van het EDPB over hetgeen geldige 
toestemming vormt, die een vervanging 
vormen van de verschillende interpretaties 
door de vele nationale 
gegevensbeschermingsautoriteiten en 
beogen versnippering van de digitale 
eengemaakte markt te voorkomen; wijst 
ook op de richtsnoeren van het EDPB en 
de Commissie, waarin wordt bepaald dat in 
gevallen waarin de betrokkene 
aanvankelijk toestemming heeft gegeven 
maar de persoonsgegevens verder worden 
verwerkt voor een ander doeleinde dan dat 
waarvoor de gegevens aanvankelijk zijn 
verzameld, de aanvankelijke toestemming 
geen rechtvaardiging kan vormen voor 
verdere verwerking, aangezien voor 
geldige toestemming vereist is dat deze 
geïnformeerd en specifiek is; neemt kennis 
van de aanstaande richtsnoeren van het 
EDPB over de verwerking van 
persoonsgegevens voor wetenschappelijk 
onderzoek, die duidelijkheid zullen 
verschaffen over de betekenis van 
overweging 50 van de AVG; verzoekt het 
EDPB aanbevelingen te doen voor een 
gebruikersvriendelijke en transparante 
toestemmingsprocedure om het aantal 
interacties tussen dienstenaanbieders en 
eindgebruikers te beperken 
(“cookiemoeheid”) en tegelijkertijd een 
evenwicht te bereiken tussen de 
bescherming van betrokkenen en de 
veilige verwerking van 
communicatiegegevens op basis van 
gepseudonimiseerde gegevensverwerking;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/5

Amendement 5
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. onderstreept dat het één-
loketmechanisme belangrijk is omdat het 
rechtszekerheid biedt en de administratieve 
lasten van zowel bedrijven als burgers 
vermindert; maakt zich echter ernstig 
zorgen over de werking van dit 
mechanisme, met name in verband met de 
rol van de Ierse en Luxemburgse 
gegevensbeschermingsautoriteiten; merkt 
op dat deze 
gegevensbeschermingsautoriteiten 
verantwoordelijk zijn voor de behandeling 
van een groot aantal zaken, omdat tal van 
technologiebedrijven hun EU-hoofdzetel 
in Ierland en Luxemburg hebben 
gevestigd; maakt zich met name zorgen 
over het feit dat de Ierse 
gegevensbeschermingsautoriteit de meeste 
zaken doorgaans besluit met een 
schikking in plaats van een sanctie en dat 
zaken die in 2018 aan Ierland werden 
voorgelegd, nog niet eens het stadium van 
een ontwerpbesluit overeenkomstig artikel 
60, lid 3, van de AVG hebben bereikt; 
verzoekt deze 
gegevensbeschermingsautoriteiten spoed te 
zetten achter hun lopende onderzoeken 
naar belangrijke zaken om de EU-burgers 
te laten zien dat gegevensbescherming een 
afdwingbaar recht is in de EU; wijst erop 
dat het welslagen van het “één-

20. onderstreept dat het één-
loketmechanisme belangrijk is omdat het 
rechtszekerheid biedt en de administratieve 
lasten van zowel bedrijven als burgers 
vermindert; verzoekt 
gegevensbeschermingsautoriteiten spoed te 
zetten achter hun lopende onderzoeken 
naar belangrijke zaken om de EU-burgers 
te laten zien dat gegevensbescherming een 
afdwingbaar recht is in de EU; wijst erop 
dat het welslagen van het “één-
loketmechanisme” afhangt van de tijd en 
inspanningen die de 
gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen 
besteden aan de behandeling van en 
samenwerking in verband met individuele 
grensoverschrijdende gevallen in het 
EDPB, en dat het gebrek aan middelen 
onmiddellijk gevolgen heeft voor de 
correcte werking van dit mechanisme;
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loketmechanisme” afhangt van de tijd en 
inspanningen die de 
gegevensbeschermingsautoriteiten kunnen 
besteden aan de behandeling van en 
samenwerking in verband met individuele 
grensoverschrijdende gevallen in het 
EDPB, en dat het gebrek aan politieke wil 
en middelen onmiddellijk gevolgen heeft 
voor de correcte werking van dit 
mechanisme;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Amendement 6
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. verzoekt het EDPB de praktische 
toepassing van 
gegevensbeschermingsvereisten te 
harmoniseren door richtsnoeren te 
ontwikkelen, onder meer betreffende de 
noodzaak om de risico’s te beoordelen die 
verband houden met de informatie over 
gegevensverwerking voor de betrokkenen 
(artikelen 12-14), de uitoefening van de 
rechten van de betrokkenen (artikelen 
15-18 en 20-21) en uitvoering van het 
verantwoordingsbeginsel; verzoekt het 
EDPB richtsnoeren uit te geven die 
verschillende praktijkvoorbeelden met 
rechtmatig gebruik van profilering indelen 
volgens hun risico voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, samen met 
aanbevelingen voor passende technische en 
organisatorische maatregelen, en met een 
duidelijke afbakening van illegale 
praktijkvoorbeelden; verzoekt het EDPB 
om Advies 5/2014 van 10 april 2014 over 
anonimiseringstechnieken van de Groep 
gegevensbescherming artikel 29 te herzien 
en een lijst op te stellen met 
ondubbelzinnige criteria om te komen tot 
anonimisering; spoort het EDPB aan de 
gegevensverwerking voor personeelszaken 
te verduidelijken; neemt nota van de 
conclusie van het EDPB dat de noodzaak 
om de aan gegevensverwerking 

26. verzoekt het EDPB de praktische 
toepassing van 
gegevensbeschermingsvereisten te 
harmoniseren door richtsnoeren te 
ontwikkelen, onder meer betreffende de 
noodzaak om de risico’s te beoordelen die 
verband houden met de informatie over 
gegevensverwerking voor de betrokkenen 
(artikelen 12-14), de uitoefening van de 
rechten van de betrokkenen (artikelen 
15-18 en 20-21) en uitvoering van het 
verantwoordingsbeginsel; verzoekt het 
EDPB richtsnoeren uit te geven die 
verschillende praktijkvoorbeelden met 
rechtmatig gebruik van profilering indelen 
volgens hun risico voor de rechten en 
vrijheden van de betrokkenen, samen met 
aanbevelingen voor passende technische en 
organisatorische maatregelen, en met een 
duidelijke afbakening van illegale 
praktijkvoorbeelden; verzoekt het EDPB 
om Advies 5/2014 van 10 april 2014 over 
anonimiseringstechnieken van de Groep 
gegevensbescherming artikel 29 te herzien 
en een lijst op te stellen met 
ondubbelzinnige criteria om te komen tot 
anonimisering; spoort het EDPB aan de 
gegevensverwerking voor personeelszaken 
te verduidelijken; neemt nota van de 
conclusie van het EDPB dat de noodzaak 
om de aan gegevensverwerking 
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gerelateerde risico’s te beoordelen, zoals 
voorzien in de AVG, moet worden 
gehandhaafd, aangezien de risico’s voor 
betrokkenen geen verband houden met de 
grootte van 
verwerkingsverantwoordelijken; dringt aan 
op een beter gebruik van het mechanisme 
op grond waarvan de Commissie het EDPB 
om advies kan vragen over 
aangelegenheden die onder de AVG vallen;

gerelateerde risico’s te beoordelen, zoals 
voorzien in de AVG, moet worden 
gehandhaafd, aangezien de risico’s voor 
betrokkenen geen verband houden met de 
grootte van 
verwerkingsverantwoordelijken; dringt aan 
op een beter gebruik van het mechanisme 
op grond waarvan de Commissie het EDPB 
om advies kan vragen over 
aangelegenheden die onder de AVG vallen; 
vraagt om het EDPB aan te vullen met 
een raad van belanghebbenden uit de 
onderzoekswereld, de bedrijfstak, 
consumenten- en andere 
maatschappelijke organisaties, alsook 
religieuze verenigingen;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/7

Amendement 7
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 26 bis. verzoekt het EDPB zijn eigen rol 
kritisch te beoordelen evenals de effecten 
van zijn richtsnoeren op de bedrijfstak en 
de data-economie in haar geheel door 
gebieden aan te wijzen waar de 
interpretatie verder gaat dan de tekst van 
de AVG en het oogmerk van de wetgever; 
spoort het EDPB ertoe aan ook de taak te 
vervullen van een dienstenaanbieder die 
innovatie in heel Europa mogelijk maakt;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/8

Amendement 8
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 26 ter. merkt op dat de AVG geen 
specifieke sectorale punten van zorg 
behandelt, wat heeft geleid tot de situatie 
dat de toepassing van de AVG in sommige 
sectoren nog altijd onduidelijk is; verzoekt 
het EDPB duidelijke sectorale 
richtsnoeren op te stellen voor gebieden 
zoals gezondheidszorg en financiën; wijst 
erop dat het gebruik van gedragscodes 
ook zou kunnen helpen om de 
rechtsonzekerheid weg te nemen;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/9

Amendement 9
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. merkt op dat door de COVID-19-
pandemie duidelijk gebleken is dat er 
behoefte is aan duidelijke richtsnoeren van 
gegevensbeschermingsautoriteiten en het 
EDPB over de passende uitvoering en 
handhaving van de AVG in het 
volksgezondheidsbeleid; herinnert in dit 
verband aan de Richtsnoeren 03/2020 
inzake de verwerking van 
gezondheidsgegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek in het kader 
van de COVID-19-uitbraak en aan de 
Richtsnoeren 04/2020 voor het gebruik van 
locatiegegevens en instrumenten voor 
contacttracering in het kader van de 
uitbraak van COVID-19; verzoekt de 
Commissie ervoor te zorgen dat de AVG 
volledig wordt nageleefd bij de 
totstandbrenging van de 
gemeenschappelijke Europese ruimte voor 
gezondheidsgegevens;

27. merkt op dat door de COVID-19-
pandemie duidelijk gebleken is dat er 
behoefte is aan duidelijke richtsnoeren van 
gegevensbeschermingsautoriteiten en het 
EDPB over de passende uitvoering en 
handhaving van de AVG in het 
volksgezondheidsbeleid; herinnert in dit 
verband aan de Richtsnoeren 03/2020 
inzake de verwerking van 
gezondheidsgegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek in het kader 
van de COVID-19-uitbraak en aan de 
Richtsnoeren 04/2020 voor het gebruik van 
locatiegegevens en instrumenten voor 
contacttracering in het kader van de 
uitbraak van COVID-19; beklemtoont dat 
bedrijven met een winstoogmerk ook 
belangrijk wetenschappelijk onderzoek 
verrichten; verzoekt bijgevolg om een 
ruime interpretatie van de bepaling 
“wetenschappelijk onderzoek” en een 
samenhangende aanpak in verband met 
het gebruik van gevoelige 
persoonsgegevens;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/10

Amendement 10
Axel Voss, Jeroen Lenaers
namens de PPE-Fractie

Ontwerpresolutie B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Evaluatieverslag van de Commissie over de toepassing van de algemene verordening 
gegevensbescherming, twee jaar na de inwerkingtreding

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

 27 bis. onderstreept dat een secundair 
gebruik van gegevens in de 
gezondheidszorg belangrijk is in de 
context van de COVID-19-pandemie en 
vraagt dan ook om een bredere 
interpretatie van toestemming waarbij 
andere dan de oorspronkelijk voorziene 
doeleinden toegelaten zijn; onderstreept 
voorts dat verbeterde harmonisatie op het 
gebied van de verwerking van 
persoonsgegevens van cruciaal belang is 
voor onderzoeksdoeleinden; verzoekt de 
Commissie te komen met een reeks regels 
voor gezondheidsgegevens om een 
evenwicht te vinden tussen de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
totstandbrenging van Europese 
dataruimten waarin Europese AI wordt 
getraind, gezondheidsonderzoek wordt 
verricht en gezondheidsdiensten voor de 
burgers worden verbeterd;

Or. en


