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Amendement 91
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Zowel het aanbod van als de vraag 
naar politieke reclame neemt toe en is 
steeds vaker grensoverschrijdend van aard. 
Met deze activiteit houdt een groot en 
toenemend aantal uiteenlopende diensten 
verband, die onder meer worden verleend 
door politieke adviesbureaus, 
reclamebureaus, platforms voor 
reclametechnologie, pr-bedrijven, 
influencers, data-analysebureaus en 
tussenpersonen. Politieke reclame kan vele 
vormen aannemen, zoals betaalde inhoud, 
gesponsorde zoekresultaten, betaalde 
gerichte boodschappen, meer prominente 
plaatsing in een ranglijst, promotie van een 
goed of een persoon in de inhoud is 
geïntegreerd, zoals productplaatsing, inzet 
van influencers en andere vormen van 
aanbeveling. Verwante activiteiten zijn 
bijvoorbeeld de verspreiding van politieke 
reclame op verzoek van een opdrachtgever 
of de publicatie van inhoud tegen betaling.

(1) Zowel het aanbod van als de vraag 
naar politieke reclame neemt toe en is 
steeds vaker grensoverschrijdend van aard. 
Met deze activiteit houdt een groot en 
toenemend aantal uiteenlopende diensten 
verband, die onder meer worden verleend 
door politieke adviesbureaus, 
reclamebureaus, platforms voor 
reclametechnologie, pr-bedrijven, 
influencers, data-analysebureaus en 
tussenpersonen. Politieke reclame kan vele 
vormen aannemen, zoals betaalde inhoud, 
gesponsorde zoekresultaten, betaalde 
gerichte boodschappen, meer prominente 
plaatsing in een ranglijst, promotie van een 
goed of een persoon in de inhoud is 
geïntegreerd, zoals productplaatsing, het 
opstellen van studies en samenvattingen, 
ramingen en prognoses, en de inzet van 
influencers en andere vormen van 
aanbeveling. Verwante activiteiten zijn 
bijvoorbeeld de verspreiding van politieke 
reclame op verzoek van een opdrachtgever 
of de publicatie van inhoud tegen betaling.

Or. ro

Amendement 92
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Zowel het aanbod van als de vraag 
naar politieke reclame neemt toe en is 
steeds vaker grensoverschrijdend van aard. 
Met deze activiteit houdt een groot en 

(1) Zowel het aanbod van als de vraag 
naar politieke reclame neemt toe en is 
steeds vaker grensoverschrijdend van aard. 
Met deze activiteit houdt een groot en 
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toenemend aantal uiteenlopende diensten 
verband, die onder meer worden verleend 
door politieke adviesbureaus, 
reclamebureaus, platforms voor 
reclametechnologie, pr-bedrijven, 
influencers, data-analysebureaus en 
tussenpersonen. Politieke reclame kan vele 
vormen aannemen, zoals betaalde inhoud, 
gesponsorde zoekresultaten, betaalde 
gerichte boodschappen, meer prominente 
plaatsing in een ranglijst, promotie van een 
goed of een persoon in de inhoud is 
geïntegreerd, zoals productplaatsing, inzet 
van influencers en andere vormen van 
aanbeveling. Verwante activiteiten zijn 
bijvoorbeeld de verspreiding van politieke 
reclame op verzoek van een opdrachtgever 
of de publicatie van inhoud tegen betaling.

toenemend aantal uiteenlopende diensten 
verband, die onder meer worden verleend 
door politieke adviesbureaus, 
reclamebureaus, platforms voor 
reclametechnologie, pr-bedrijven, 
influencers, data-analysebureaus en 
tussenpersonen. Politieke reclame kan vele 
vormen aannemen, zoals betaalde inhoud, 
gesponsorde zoekresultaten, betaalde 
gerichte boodschappen, meer prominente 
plaatsing in een ranglijst, promotie van een 
goed of een persoon in de inhoud is 
geïntegreerd, zoals productplaatsing, inzet 
van influencers en andere vormen van 
aanbeveling. Verwante activiteiten zijn 
bijvoorbeeld de verspreiding van politieke 
reclame op verzoek van een opdrachtgever 
of de publicatie van inhoud tegen betaling 
of andere vormen van vergoeding.

Or. en

Amendement 93
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Politieke reclame kan via 
verschillende kanalen en media 
grensoverschrijdend worden verspreid of 
gepubliceerd. Zij kan worden verspreid of 
gepubliceerd via traditionele offlinemedia, 
zoals kranten, televisie en radio, en in 
toenemende mate ook via onlineplatforms, 
websites, mobiele toepassingen, 
computerspellen en andere digitale 
interfaces. Deze laatste kunnen niet alleen 
bijzonder gemakkelijk grensoverschrijdend 
worden aangeboden, maar brengen ook 
nieuwe en lastige uitdagingen op het 
gebied van regelgeving en handhaving met 
zich mee. Het gebruik van politieke 
onlinereclame neemt sterk toe en bepaalde 
lineaire offlinevormen van politieke 

(2) Politieke reclame kan via 
verschillende kanalen en media 
grensoverschrijdend worden verspreid of 
gepubliceerd. Zij kan worden verspreid of 
gepubliceerd via traditionele offlinemedia, 
zoals kranten, televisie en radio, en in 
toenemende mate ook via onlineplatforms, 
websites, mobiele toepassingen, 
computerspellen en andere digitale 
interfaces. Deze laatste kunnen niet alleen 
bijzonder gemakkelijk grensoverschrijdend 
worden aangeboden, maar brengen ook 
nieuwe en lastige uitdagingen op het 
gebied van regelgeving en handhaving met 
zich mee. Het gebruik van politieke 
onlinereclame neemt sterk toe en bepaalde 
lineaire offlinevormen van politieke 
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reclame, zoals radio en televisie, worden 
ook online aangeboden als diensten op 
aanvraag. Bij politieke reclamecampagnes 
wordt doorgaans gebruikgemaakt van 
diverse media en communicatievormen.

reclame, zoals radio en televisie, worden 
ook online aangeboden als diensten op 
aanvraag. Bij politieke reclamecampagnes 
wordt doorgaans gebruikgemaakt van 
diverse media en communicatievormen, 
zowel vóór, tijdens en na 
verkiezingscampagnes voor lokale, 
regionale, nationale of andere 
verkiezingen, als tussen 
verkiezingscampagnes door, om nieuwe 
aanhangers en medestanders aan te 
trekken of politieke platforms en 
programma’s te ondersteunen.

Or. ro

Amendement 94
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Politieke reclame kan via 
verschillende kanalen en media 
grensoverschrijdend worden verspreid of 
gepubliceerd. Zij kan worden verspreid of 
gepubliceerd via traditionele offlinemedia, 
zoals kranten, televisie en radio, en in 
toenemende mate ook via onlineplatforms, 
websites, mobiele toepassingen, 
computerspellen en andere digitale 
interfaces. Deze laatste kunnen niet alleen 
bijzonder gemakkelijk grensoverschrijdend 
worden aangeboden, maar brengen ook 
nieuwe en lastige uitdagingen op het 
gebied van regelgeving en handhaving met 
zich mee. Het gebruik van politieke 
onlinereclame neemt sterk toe en bepaalde 
lineaire offlinevormen van politieke 
reclame, zoals radio en televisie, worden 
ook online aangeboden als diensten op 
aanvraag. Bij politieke reclamecampagnes 
wordt doorgaans gebruikgemaakt van 
diverse media en communicatievormen.

(2) Politieke reclame kan via 
verschillende kanalen en media 
grensoverschrijdend worden verspreid of 
gepubliceerd. Zij kan worden verspreid of 
gepubliceerd via traditionele offlinemedia, 
zoals kranten, televisie en radio, en in 
toenemende mate ook via onlinekranten, 
onlineplatforms, websites, mobiele 
toepassingen, computerspellen en andere 
digitale interfaces. Deze laatste kunnen niet 
alleen bijzonder gemakkelijk 
grensoverschrijdend worden aangeboden, 
maar brengen ook nieuwe en lastige 
uitdagingen op het gebied van regelgeving 
en handhaving met zich mee. Het gebruik 
van politieke onlinereclame neemt sterk toe 
en bepaalde lineaire offlinevormen van 
politieke reclame, zoals radio en televisie, 
worden ook online aangeboden als diensten 
op aanvraag. Bij politieke 
reclamecampagnes wordt doorgaans 
gebruikgemaakt van diverse media en 
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communicatievormen.

Or. ro

Amendement 95
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Politieke reclame kan via 
verschillende kanalen en media 
grensoverschrijdend worden verspreid of 
gepubliceerd. Zij kan worden verspreid of 
gepubliceerd via traditionele offlinemedia, 
zoals kranten, televisie en radio, en in 
toenemende mate ook via onlineplatforms, 
websites, mobiele toepassingen, 
computerspellen en andere digitale 
interfaces. Deze laatste kunnen niet alleen 
bijzonder gemakkelijk grensoverschrijdend 
worden aangeboden, maar brengen ook 
nieuwe en lastige uitdagingen op het 
gebied van regelgeving en handhaving met 
zich mee. Het gebruik van politieke 
onlinereclame neemt sterk toe en bepaalde 
lineaire offlinevormen van politieke 
reclame, zoals radio en televisie, worden 
ook online aangeboden als diensten op 
aanvraag. Bij politieke reclamecampagnes 
wordt doorgaans gebruikgemaakt van 
diverse media en communicatievormen.

(2) Politieke reclame kan via 
verschillende kanalen en media 
grensoverschrijdend worden verspreid of 
gepubliceerd. Zij kan worden verspreid of 
gepubliceerd via traditionele offlinemedia, 
zoals kranten, televisie en radio, en in 
toenemende mate ook via onlineplatforms, 
websites, mobiele toepassingen, 
computerspellen en andere digitale 
interfaces, zowel online als offline. Deze 
laatste kunnen niet alleen bijzonder 
gemakkelijk grensoverschrijdend worden 
aangeboden, maar brengen ook nieuwe en 
lastige uitdagingen op het gebied van 
regelgeving en handhaving met zich mee. 
Het gebruik van politieke onlinereclame 
neemt sterk toe en bepaalde lineaire 
offlinevormen van politieke reclame, zoals 
radio en televisie, worden ook online 
aangeboden als diensten op aanvraag. Bij 
politieke reclamecampagnes wordt 
doorgaans gebruikgemaakt van diverse 
media en communicatievormen.

Or. en

Motivering

Dynamische reclameborden in openbare ruimten, zoals bij bushalten, en mobiele 
reclameborden, worden steeds vaker gebruikt voor het weergeven van politieke reclame.

Amendement 96
Tudor Ciuhodaru



AM\1260753NL.docx 7/185 PE735.535v01-00

NL

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Aangezien reclame, met inbegrip 
van politieke reclame, gewoonlijk wordt 
verzorgd tegen een vergoeding, vormt zij 
een dienst in de zin van artikel 57 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). Bij verklaring 
nr. 22, betreffende personen met een 
handicap, gehecht aan het Verdrag van 
Amsterdam, is de Conferentie van de 
vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten overeengekomen dat de 
instellingen van de Unie bij het vaststellen 
van maatregelen krachtens artikel 114 
VWEU rekening moeten houden met de 
behoeften van personen met een handicap.

(3) Aangezien reclame, met inbegrip 
van politieke reclame, gewoonlijk wordt 
verzorgd tegen een vergoeding, vormt zij 
een dienst in de zin van artikel 57 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). Bij verklaring 
nr. 22, betreffende personen met een 
handicap, gehecht aan het Verdrag van 
Amsterdam, is de Conferentie van de 
vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten overeengekomen dat de 
instellingen van de Unie bij het vaststellen 
van maatregelen krachtens artikel 114 
VWEU rekening moeten houden met de 
behoeften van personen met een handicap. 
Bijgevolg is er behoefte aan politieke 
reclameboodschappen die gericht en 
afgestemd zijn op personen met specifieke 
soorten handicaps, bijvoorbeeld personen 
met een auditieve of visuele beperking.

Or. ro

Amendement 97
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Aangezien reclame, met inbegrip 
van politieke reclame, gewoonlijk wordt 
verzorgd tegen een vergoeding, vormt zij 
een dienst in de zin van artikel 57 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU). Bij verklaring 
nr. 22, betreffende personen met een 
handicap, gehecht aan het Verdrag van 
Amsterdam, is de Conferentie van de 
vertegenwoordigers van de regeringen der 

(3) Aangezien reclame, met inbegrip 
van politieke reclame, gewoonlijk doch 
niet uitsluitend wordt verzorgd tegen een 
vergoeding, vormt zij een dienst in de zin 
van artikel 57 van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie 
(VWEU). Bij verklaring nr. 22, betreffende 
personen met een handicap, gehecht aan 
het Verdrag van Amsterdam, is de 
Conferentie van de vertegenwoordigers 
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lidstaten overeengekomen dat de 
instellingen van de Unie bij het vaststellen 
van maatregelen krachtens artikel 114 
VWEU rekening moeten houden met de 
behoeften van personen met een handicap.

van de regeringen der lidstaten 
overeengekomen dat de instellingen van de 
Unie bij het vaststellen van maatregelen 
krachtens artikel 114 VWEU rekening 
moeten houden met de behoeften van 
personen met een handicap.

Or. en

Amendement 98
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De noodzaak transparantie te 
waarborgen is een legitiem openbaar doel, 
dat in overeenstemming is met de waarden 
die de EU en haar lidstaten overeenkomstig 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) delen. Het is niet 
altijd gemakkelijk voor burgers om 
politieke reclameboodschappen als zodanig 
te herkennen en hun democratische rechten 
met kennis van zaken uit te oefenen. Een 
hoog niveau van transparantie is onder 
meer noodzakelijk om een open en eerlijk 
politiek debat en vrije en eerlijke 
verkiezingen of referenda te ondersteunen 
en om desinformatie en onrechtmatige 
inmenging, ook vanuit het buitenland, te 
bestrijden. Politieke reclame kan met name 
een bron van desinformatie zijn wanneer 
de reclame haar politieke karakter niet 
kenbaar maakt en gericht wordt ingezet. 
Transparantie van politieke reclame draagt 
ertoe bij dat kiezers die te maken krijgen 
met een politieke reclameboodschap, beter 
kunnen begrijpen namens wie die reclame 
wordt gemaakt en waarom een aanbieder 
van reclamediensten zich juist op hen richt, 
zodat zij beter in staat zijn geïnformeerde 
keuzes te maken.

(4) De noodzaak transparantie te 
waarborgen is een legitiem openbaar doel, 
dat in overeenstemming is met de waarden 
die de EU en haar lidstaten overeenkomstig 
artikel 2 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie (VEU) delen. Het is niet 
altijd gemakkelijk voor burgers om 
politieke reclameboodschappen als zodanig 
te herkennen en hun democratische rechten 
met kennis van zaken uit te oefenen. Een 
hoog niveau van transparantie is onder 
meer noodzakelijk om een open en eerlijk 
politiek debat en vrije en eerlijke 
verkiezingen of referenda te ondersteunen 
en onrechtmatige inmenging, ook vanuit 
het buitenland, te bestrijden. Politieke 
reclame kan met name een bron van 
desinformatie zijn wanneer de reclame haar 
politieke karakter niet kenbaar maakt en 
gericht wordt ingezet. Transparantie van 
politieke reclame draagt ertoe bij dat 
kiezers die te maken krijgen met een 
politieke reclameboodschap, beter kunnen 
begrijpen namens wie die reclame wordt 
gemaakt en waarom een aanbieder van 
reclamediensten zich juist op hen richt, 
zodat zij beter in staat zijn geïnformeerde 
keuzes te maken.

Or. nl
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Amendement 99
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Transparantie voor de uitgevers 
van politieke reclame, zoals sociale 
mediabedrijven, is van fundamenteel 
belang voor een eerlijk politiek debat, en 
vrije verkiezingen. Deze uitgevers moeten 
transparant zijn over de verzekering van 
gelijke toegang van politieke 
boodschappen en het bereik van deze 
boodschappen, teneinde een level-playing 
field in stand te houden.

Or. nl

Amendement 100
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor politieke reclame worden 
vaak targetingtechnieken gebruikt. Onder 
targeting- of amplificatietechnieken 
moeten technieken worden verstaan die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen tot een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten. Aangezien 
targeting een krachtig middel is dat voor 
misbruik van persoonsgegevens kan 
worden gebruikt, onder meer door middel 
van microtargeting en andere geavanceerde 
technieken, kan targeting een bijzondere 

(5) Voor politieke reclame worden 
vaak targetingtechnieken gebruikt. Onder 
targeting- of amplificatietechnieken 
moeten technieken worden verstaan die 
door opdrachtgevers, uitgevers van 
politieke reclame of aanbieders van 
reclamediensten worden gebruikt om een 
politieke reclameboodschap alleen te 
richten tot of te verspreiden naar een 
specifieke persoon of groep personen te 
richten of om de verspreiding, het bereik of 
de zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten. 
Targetingtechnieken omvatten technieken 
voor aanleveringsoptimalisering die 
worden gebruikt door uitgevers van 
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bedreiging vormen voor legitieme 
openbare belangen, zoals billijkheid, 
gelijke kansen en transparantie in het 
verkiezingsproces en het grondrecht op 
objectieve, transparante en pluralistische 
informatie.

politieke reclame of aanbieders van 
politieke reclamediensten om politieke 
reclameboodschappen te selecteren en 
aan specifieke ontvangers te leveren. 
Aangezien targeting een krachtig middel is 
dat voor misbruik van persoonsgegevens 
kan worden gebruikt, onder meer door 
middel van microtargeting en andere 
geavanceerde technieken, kan targeting een 
bijzondere bedreiging vormen voor 
legitieme openbare belangen, zoals 
democratie, billijkheid, gelijke kansen en 
transparantie in het verkiezingsproces en 
het grondrecht op objectieve, transparante 
en pluralistische informatie. Targeting- en 
amplificatietechnieken die op 
persoonsgegevens berusten, mogen 
daarom niet worden toegestaan.

Or. en

Amendement 101
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor politieke reclame worden 
vaak targetingtechnieken gebruikt. Onder 
targeting- of amplificatietechnieken 
moeten technieken worden verstaan die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen tot een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten. Aangezien 
targeting een krachtig middel is dat voor 
misbruik van persoonsgegevens kan 
worden gebruikt, onder meer door middel 
van microtargeting en andere geavanceerde 
technieken, kan targeting een bijzondere 
bedreiging vormen voor legitieme 
openbare belangen, zoals billijkheid, 

(5) Voor politieke reclame worden 
vaak targetingtechnieken gebruikt. Onder 
targeting- of 
reclameaanleveringstechnieken moeten 
technieken worden verstaan die worden 
gebruikt om een op bepaalde kenmerken 
afgestemde politieke reclameboodschap 
alleen tot een specifieke persoon of groep 
personen te richten of om de verspreiding, 
het bereik of de zichtbaarheid van een 
politieke reclameboodschap te vergroten. 
Aangezien targeting een krachtig middel is 
dat voor misbruik van persoonsgegevens 
kan worden gebruikt, onder meer door 
middel van microtargeting en andere 
geavanceerde technieken, vormt targeting 
waarschijnlijk een bijzondere bedreiging 
voor legitieme openbare belangen, zoals 
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gelijke kansen en transparantie in het 
verkiezingsproces en het grondrecht op 
objectieve, transparante en pluralistische 
informatie.

billijkheid, gelijke kansen en transparantie 
in het verkiezingsproces en de 
grondrechten inzake objectieve, 
transparante en pluralistische informatie 
zonder informatieasymmetrie, polarisatie 
en “filterbubbels” te vergroten en op 
gelijke behandeling ongeacht geslacht, 
ras, kleur, etnische of sociale afkomst, 
genetische kenmerken, taal, godsdienst of 
overtuiging, politieke of andere 
meningen, het behoren tot een nationale 
minderheid, vermogen, geboorte, 
handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid.

Or. en

Motivering

Het weergeven van verschillende politieke reclameboodschappen aan verschillende groepen 
mensen op basis van hun persoonlijke kenmerken leidt tot informatieassymetrie die de goede 
werking van onze democratie verstoort en het risico op discriminatie en polarisatie 
meebrengt.

Amendement 102
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor politieke reclame worden 
vaak targetingtechnieken gebruikt. Onder 
targeting- of amplificatietechnieken 
moeten technieken worden verstaan die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen tot een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten. Aangezien 
targeting een krachtig middel is dat voor 
misbruik van persoonsgegevens kan 
worden gebruikt, onder meer door middel 
van microtargeting en andere geavanceerde 
technieken, kan targeting een bijzondere 

(5) Voor politieke reclame worden 
vaak targetingtechnieken gebruikt. Onder 
targeting- of amplificatietechnieken 
moeten technieken worden verstaan die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen tot een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten. 
Targetingtechnieken die op een 
rechtvaardige en passende manier door 
politieke partijen of politieke kandidaten 
worden gebruikt, geven kiezers de 
legitieme mogelijkheid om politieke 
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bedreiging vormen voor legitieme 
openbare belangen, zoals billijkheid, 
gelijke kansen en transparantie in het 
verkiezingsproces en het grondrecht op 
objectieve, transparante en pluralistische 
informatie.

boodschappen te ontvangen die 
interessant zijn voor hen. Aangezien 
targeting een krachtig middel is dat voor 
misbruik van persoonsgegevens kan 
worden gebruikt, onder meer door middel 
van microtargeting en andere geavanceerde 
technieken, kan targeting echter, wanneer 
het op schadelijke of onrechtvaardige 
wijze en in combinatie met gebrekkige 
transparantie wordt toegepast, een 
bijzondere bedreiging vormen voor 
legitieme openbare belangen, zoals 
billijkheid, gelijke kansen en transparantie 
in het verkiezingsproces en het grondrecht 
op objectieve, transparante en 
pluralistische informatie.

Or. en

Amendement 103
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor politieke reclame worden 
vaak targetingtechnieken gebruikt. Onder 
targeting- of amplificatietechnieken 
moeten technieken worden verstaan die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen tot een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten. Aangezien 
targeting een krachtig middel is dat voor 
misbruik van persoonsgegevens kan 
worden gebruikt, onder meer door middel 
van microtargeting en andere geavanceerde 
technieken, kan targeting een bijzondere 
bedreiging vormen voor legitieme 
openbare belangen, zoals billijkheid, 
gelijke kansen en transparantie in het 
verkiezingsproces en het grondrecht op 

(5) Voor politieke reclame worden 
vaak targetingtechnieken gebruikt. Onder 
targeting- of amplificatietechnieken 
moeten technieken worden verstaan die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen tot een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten, waarbij 
ook toegang wordt verkregen tot 
persoonsgegevens – mobiele of vaste 
telefoonnummers, e-mailadressen – 
zonder de toestemming van de betrokken 
personen. Aangezien targeting een 
krachtig middel is dat voor misbruik van 
deze persoonsgegevens kan worden 
gebruikt, onder meer door middel van 
microtargeting en andere geavanceerde 
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objectieve, transparante en pluralistische 
informatie.

technieken, kan targeting een bijzondere 
bedreiging vormen voor legitieme 
openbare belangen, zoals billijkheid, 
gelijke kansen en transparantie in het 
verkiezingsproces en het grondrecht op 
objectieve, transparante en pluralistische 
informatie.

Or. ro

Amendement 104
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Voor politieke reclame worden 
vaak targetingtechnieken gebruikt. Onder 
targeting- of amplificatietechnieken 
moeten technieken worden verstaan die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen tot een 
specifieke persoon of groep personen te 
richten of om de verspreiding, het bereik 
of de zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten. 
Aangezien targeting een krachtig middel is 
dat voor misbruik van persoonsgegevens 
kan worden gebruikt, onder meer door 
middel van microtargeting en andere 
geavanceerde technieken, kan targeting een 
bijzondere bedreiging vormen voor 
legitieme openbare belangen, zoals 
billijkheid, gelijke kansen en transparantie 
in het verkiezingsproces en het grondrecht 
op objectieve, transparante en 
pluralistische informatie.

(5)  Voor politieke reclame worden 
vaak reclameaanleveringstechnieken 
gebruikt. Aangezien targeting een krachtig 
middel is dat voor misbruik van 
persoonsgegevens kan worden gebruikt, 
onder meer door middel van microtargeting 
en andere geavanceerde technieken, kan 
targeting een bijzondere bedreiging 
vormen voor legitieme openbare belangen, 
zoals billijkheid, gelijke kansen en 
transparantie in het verkiezingsproces en 
het grondrecht op informatie, de vrijheid 
van meningsuiting en het recht om op 
objectieve, transparante en pluralistische 
wijze informatie te ontvangen en te 
verstrekken. Deze verordening heeft ook 
tot doel vrije en eerlijke verkiezingen te 
beschermen, de veerkracht van 
democratische processen in de EU te 
versterken en de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest, te handhaven, zoals 
bepaald in artikel 2 van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie.

Or. en

Amendement 105
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Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De regelgeving inzake politieke 
reclame in de lidstaten is momenteel 
ongelijksoortig en vaak gericht op 
traditionele mediavormen. Er zijn 
specifieke beperkingen, onder meer ten 
aanzien van grensoverschrijdende 
dienstverlening op het gebied van 
politieke reclame. In sommige lidstaten is 
het in andere lidstaten gevestigde 
dienstverleners uit de EU verboden om 
tijdens verkiezingsperioden diensten van 
politieke aard of met een politiek doel te 
verlenen. Tegelijkertijd zijn er 
waarschijnlijk ook lidstaten met lacunes 
en mazen in hun nationale wetgeving, 
waardoor bij de verspreiding van politieke 
reclame soms geen rekening wordt 
gehouden met de relevante nationale 
regels; de doelstelling van de 
transparantieregelgeving voor politieke 
reclame dreigt zo te worden ondermijnd.

(6) De regelgeving inzake politieke 
reclame in de lidstaten is momenteel 
ongelijksoortig en vaak gericht op 
traditionele mediavormen. Lidstaten 
beoordelen immers zelf de impact van 
politieke reclame op hun nationale 
democratie, en stellen in functie daarvan 
regelgeving op.

Or. nl

Amendement 106
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Teneinde de transparantie van 
politieke reclame te vergroten, mede om 
tegemoet te komen aan de zorgen van de 
burgers, hebben sommige lidstaten al 
aanvullende maatregelen ter bevordering 
van de transparantie van politieke reclame 
en ter ondersteuning van een eerlijk 
politiek debat en vrije en eerlijke 

(7) Teneinde de transparantie van 
politieke reclame te vergroten, mede om 
tegemoet te komen aan de zorgen van de 
burgers, hebben sommige lidstaten al 
aanvullende maatregelen ter bevordering 
van de transparantie van politieke reclame 
en ter ondersteuning van een eerlijk 
politiek debat en vrije en eerlijke 
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verkiezingen of referenda onderzocht, of 
overwegen zij dergelijke maatregelen te 
nemen. Deze nationale maatregelen 
worden met name overwogen voor online 
gepubliceerde en verspreide reclame en 
kunnen nadere verbodsbepalingen 
omvatten. Deze maatregelen variëren van 
zacht tot bindend en hebben betrekking op 
verschillende elementen van 
transparantie.

verkiezingen of referenda onderzocht, of 
overwegen zij dergelijke maatregelen te 
nemen. Deze nationale maatregelen 
worden met name overwogen voor online 
gepubliceerde en verspreide reclame en 
kunnen nadere verbodsbepalingen 
omvatten. Deze verbodsbepalingen 
moeten altijd het recht op vrije, 
pluralistische informatie indachtig zijn.

Or. nl

Amendement 107
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Deze situatie leidt tot versnippering 
van de interne markt, beperkt de 
rechtszekerheid voor aanbieders van 
politieke reclamediensten die politieke 
reclameboodschappen produceren, 
plaatsen, publiceren of verspreiden, creëert 
belemmeringen voor het vrije verkeer van 
aanverwante diensten, verstoort de 
mededinging op de interne markt, ook 
tussen aanbieders van offline- en 
onlinediensten, en vergt complexe 
nalevingsinspanningen en extra uitgaven 
van de betrokken dienstverleners.

(8) Deze situatie leidt tot versnippering 
van de interne markt, beperkt de 
rechtszekerheid voor aanbieders van 
politieke reclamediensten die politieke 
reclameboodschappen produceren, 
plaatsen, publiceren, promoten of 
verspreiden, creëert belemmeringen voor 
het vrije verkeer van aanverwante diensten, 
verstoort de mededinging op de interne 
markt, ook tussen aanbieders van offline- 
en onlinediensten, en vergt complexe 
nalevingsinspanningen en extra uitgaven 
van de betrokken dienstverleners.

Or. en

Amendement 108
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(9) In dit verband zullen aanbieders 
van politieke reclamediensten 
waarschijnlijk worden ontmoedigd om hun 
politieke reclamediensten in 
grensoverschrijdende situaties aan te 
bieden. Dit geldt met name voor micro-
ondernemingen en kmo’s, die vaak niet 
over de middelen beschikken om de hoge 
nalevingskosten in verband met de 
productie, plaatsing, publicatie of 
verspreiding van politieke reclame in meer 
dan één lidstaat op te vangen of door te 
berekenen. Dit beperkt de beschikbaarheid 
van diensten en heeft negatieve gevolgen 
voor de mate waarin dienstverleners 
kunnen innoveren en multimediale en 
multinationale campagnes kunnen 
aanbieden op de interne markt.

(9) In dit verband zullen aanbieders 
van politieke reclamediensten 
waarschijnlijk worden ontmoedigd om hun 
politieke reclamediensten in 
grensoverschrijdende situaties aan te 
bieden. Dit geldt met name voor micro-
ondernemingen en kmo’s, die vaak niet 
over de middelen beschikken om de hoge 
nalevingskosten in verband met de 
productie, plaatsing, publicatie of 
verspreiding van politieke reclame in meer 
dan één lidstaat op te vangen of door te 
berekenen, met name in situaties waarin 
burgers uit andere lidstaten dan de 
lidstaat waarin zij wonen, op kandidaten 
in hun thuisland willen stemmen. Dit 
beperkt de beschikbaarheid van diensten en 
heeft negatieve gevolgen voor de mate 
waarin dienstverleners kunnen innoveren 
en multimediale en multinationale 
campagnes kunnen aanbieden op de interne 
markt.

Or. ro

Amendement 109
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Daarom moet in de hele Unie voor 
een consistent en hoog niveau van 
transparantie van politieke reclame 
worden gezorgd, terwijl verschillen die het 
vrije verkeer van verwante diensten 
binnen de interne markt belemmeren, 
moeten worden voorkomen door voor 
aanbieders van politieke reclamediensten 
uniforme transparantieverplichtingen vast 
te stellen die de uniforme bescherming 
van de rechten van personen en het 
toezicht op de gehele interne markt 
waarborgen op basis van artikel 114 

Schrappen
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VWEU.

Or. nl

Amendement 110
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Daarom moet in de hele Unie voor 
een consistent en hoog niveau van 
transparantie van politieke reclame worden 
gezorgd, terwijl verschillen die het vrije 
verkeer van verwante diensten binnen de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door voor aanbieders van 
politieke reclamediensten uniforme 
transparantieverplichtingen vast te stellen 
die de uniforme bescherming van de 
rechten van personen en het toezicht op de 
gehele interne markt waarborgen op basis 
van artikel 114 VWEU.

(10) Daarom moet in de hele Unie voor 
een consistent en hoog niveau van 
transparantie van politieke reclame worden 
gezorgd, terwijl verschillen die het vrije 
verkeer van verwante diensten binnen de 
interne markt belemmeren, moeten worden 
voorkomen door voor aanbieders van 
politieke reclamediensten uniforme 
transparantie- en 
zorgvuldigheidsverplichtingen vast te 
stellen die de uniforme bescherming van de 
rechten van personen en het toezicht op de 
gehele interne markt waarborgen op basis 
van artikel 114 VWEU.

Or. en

Amendement 111
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten zouden in hun 
nationale wetgeving geen bepalingen 
moeten behouden of invoeren die 
afwijken van de bepalingen in deze 
verordening, en zeker geen bepalingen die 
meer of minder strikt zijn en een ander 
niveau van transparantie van politieke 
reclame waarborgen. Volledige 

Schrappen
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harmonisatie van de 
transparantievereisten in verband met 
politieke reclameboodschappen vergroot 
de rechtszekerheid en vermindert de 
versnippering van de verplichtingen 
waaraan dienstverleners in het kader van 
politieke reclame moeten voldoen.

Or. nl

Amendement 112
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De lidstaten zouden in hun 
nationale wetgeving geen bepalingen 
moeten behouden of invoeren die afwijken 
van de bepalingen in deze verordening, en 
zeker geen bepalingen die meer of minder 
strikt zijn en een ander niveau van 
transparantie van politieke reclame 
waarborgen. Volledige harmonisatie van de 
transparantievereisten in verband met 
politieke reclameboodschappen vergroot de 
rechtszekerheid en vermindert de 
versnippering van de verplichtingen 
waaraan dienstverleners in het kader van 
politieke reclame moeten voldoen.

(11) De lidstaten zouden in hun 
nationale wetgeving geen bepalingen 
moeten behouden of invoeren die afwijken 
van de bepalingen in deze verordening, en 
zeker geen bepalingen die meer of minder 
strikt zijn en een ander niveau van 
transparantie van politieke reclame 
waarborgen. Volledige harmonisatie van de 
transparantie- en 
zorgvuldigheidsvereisten in verband met 
politieke reclameboodschappen vergroot de 
rechtszekerheid en vermindert de 
versnippering van de verplichtingen 
waaraan dienstverleners in het kader van 
politieke reclame moeten voldoen.

Or. en

Amendement 113
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De verordening moet voorzien in (14) De verordening moet voorzien in 
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geharmoniseerde transparantievereisten 
voor economische actoren die politieke 
reclame en aanverwante diensten 
aanbieden (d.w.z. activiteiten die 
gewoonlijk tegen vergoeding worden 
verricht); deze diensten bestaan met name 
in de productie, plaatsing, promotie, 
publicatie en verspreiding van politieke 
reclame. De regels van deze verordening 
die voor een hoge mate van transparantie 
van politieke reclame zorgen, zijn 
gebaseerd op artikel 114 VWEU. Daarom 
moet deze verordening ook betrekking 
hebben op het gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van de 
publicatie, verspreiding of promotie van 
politieke reclame waarbij 
persoonsgegevens worden verwerkt. De 
regels van deze verordening die betrekking 
hebben op targeting en amplificatie, zijn 
gebaseerd op artikel 16 VWEU. Onder 
politieke reclame die gericht is op personen 
in een lidstaat, moet ook politieke reclame 
worden verstaan die onder personen in de 
Unie wordt verspreid, maar volledig is 
geproduceerd, geplaatst of gepubliceerd 
door buiten de Unie gevestigde 
dienstverleners. Om te bepalen of een 
politieke reclameboodschap gericht is op 
personen in een lidstaat, moeten de 
factoren in aanmerking worden genomen 
die op een verband tussen de betrokken 
reclameboodschap en die lidstaat wijzen, 
zoals de taal, de context, het doel en de 
verspreidingsmiddelen van de boodschap.

geharmoniseerde transparantie- en 
zorgvuldigheidsvereisten voor 
economische actoren die politieke reclame 
en aanverwante diensten aanbieden (d.w.z. 
activiteiten die gewoonlijk tegen 
vergoeding worden verricht); deze diensten 
bestaan met name in de productie, 
plaatsing, promotie, publicatie en 
verspreiding van politieke reclame. Die 
regels moeten ook van toepassing zijn op 
de sponsoring van politieke reclame. De 
regels van deze verordening die voor een 
hoge mate van transparantie van politieke 
reclame zorgen, zijn gebaseerd op 
artikel 114 VWEU. Daarom moet deze 
verordening ook betrekking hebben op het 
gebruik van targeting- en 
reclameaanleveringstechnieken in het 
kader van de publicatie, verspreiding of 
promotie van politieke reclame waarbij 
persoonsgegevens worden verwerkt. De 
regels van deze verordening die betrekking 
hebben op targeting en amplificatie, zijn 
gebaseerd op artikel 16 VWEU. Onder 
politieke reclame die gericht is op personen 
in een lidstaat, moet ook politieke reclame 
worden verstaan die onder personen in de 
Unie wordt verspreid, maar volledig is 
geproduceerd, geplaatst of gepubliceerd 
door buiten de Unie gevestigde 
dienstverleners. Deze verordening moet 
ook van toepassing zijn ongeacht de 
plaats van vestiging van de opdrachtgever 
van de politieke reclame en om te bepalen 
of een politieke reclameboodschap gericht 
is op personen in een lidstaat, moeten de 
factoren in aanmerking worden genomen 
die op een verband tussen de betrokken 
reclameboodschap en die lidstaat wijzen, 
zoals de taal, de context, het doel en de 
verspreidingsmiddelen van de boodschap.

Or. en

Amendement 114
Paul Tang, Birgit Sippel
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De verordening moet voorzien in 
geharmoniseerde transparantievereisten 
voor economische actoren die politieke 
reclame en aanverwante diensten 
aanbieden (d.w.z. activiteiten die 
gewoonlijk tegen vergoeding worden 
verricht); deze diensten bestaan met name 
in de productie, plaatsing, promotie, 
publicatie en verspreiding van politieke 
reclame. De regels van deze verordening 
die voor een hoge mate van transparantie 
van politieke reclame zorgen, zijn 
gebaseerd op artikel 114 VWEU. Daarom 
moet deze verordening ook betrekking 
hebben op het gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van de 
publicatie, verspreiding of promotie van 
politieke reclame waarbij 
persoonsgegevens worden verwerkt. De 
regels van deze verordening die betrekking 
hebben op targeting en amplificatie, zijn 
gebaseerd op artikel 16 VWEU. Onder 
politieke reclame die gericht is op personen 
in een lidstaat, moet ook politieke reclame 
worden verstaan die onder personen in de 
Unie wordt verspreid, maar volledig is 
geproduceerd, geplaatst of gepubliceerd 
door buiten de Unie gevestigde 
dienstverleners. Om te bepalen of een 
politieke reclameboodschap gericht is op 
personen in een lidstaat, moeten de 
factoren in aanmerking worden genomen 
die op een verband tussen de betrokken 
reclameboodschap en die lidstaat wijzen, 
zoals de taal, de context, het doel en de 
verspreidingsmiddelen van de boodschap.

(14) De verordening moet voorzien in 
geharmoniseerde transparantievereisten 
voor economische actoren die politieke 
reclame en aanverwante diensten 
aanbieden (d.w.z. activiteiten die 
gewoonlijk tegen vergoeding worden 
verricht); deze diensten bestaan met name 
in de productie, plaatsing, promotie, 
publicatie en verspreiding van politieke 
reclame. De regels van deze verordening 
die voor een hoge mate van transparantie 
van politieke reclame zorgen, zijn 
gebaseerd op artikel 114 VWEU. Daarom 
moet deze verordening ook betrekking 
hebben op het gebruik van targeting- en 
reclameaanleveringstechnieken in het 
kader van de publicatie, verspreiding of 
promotie van politieke reclame. De regels 
van deze verordening die betrekking 
hebben op targeting en 
reclameaanlevering, zijn gebaseerd op 
artikel 16 VWEU. Onder politieke reclame 
die gericht is op personen in een lidstaat, 
moet ook politieke reclame worden 
verstaan die onder personen in de Unie 
wordt verspreid, maar volledig is 
geproduceerd, geplaatst of gepubliceerd 
door buiten de Unie gevestigde 
dienstverleners. Om te bepalen of een 
politieke reclameboodschap gericht is op 
personen in een lidstaat, moeten de 
factoren in aanmerking worden genomen 
die op een verband tussen de betrokken 
reclameboodschap en die lidstaat wijzen, 
zoals de taal, de context, het doel en de 
verspreidingsmiddelen van de boodschap.

Or. en

Amendement 115
Tudor Ciuhodaru
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Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van “politieke 
reclame” moet ook reclame omvatten die 
direct of indirect wordt gepubliceerd of 
verspreid door, voor of namens een 
politieke actor. Aangezien 
reclameboodschappen van, voor of namens 
een politieke actor niet los kunnen worden 
gezien van diens activiteiten als politieke 
actor, is het aannemelijk dat deze het 
politieke debat kunnen beïnvloeden, tenzij 
het om zuiver particuliere of zuiver 
commerciële boodschappen gaat.

(16) De definitie van “politieke 
reclame” moet ook reclame omvatten die 
direct of indirect wordt gepubliceerd of 
verspreid door, voor of namens een 
politieke actor, alsook de verplichting om 
fatsoenlijke taal te bezigen zonder 
politieke tegenstanders of 
tegenkandidaten op enige wijze aan te 
vallen. Aangezien reclameboodschappen 
van, voor of namens een politieke actor 
niet los kunnen worden gezien van diens 
activiteiten als politieke actor, is het 
aannemelijk dat deze het politieke debat 
kunnen beïnvloeden, tenzij het om zuiver 
particuliere of zuiver commerciële 
boodschappen gaat.

Or. ro

Amendement 116
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De definitie van “politieke 
reclame” moet ook reclame omvatten die 
direct of indirect wordt gepubliceerd of 
verspreid door, voor of namens een 
politieke actor. Aangezien 
reclameboodschappen van, voor of namens 
een politieke actor niet los kunnen worden 
gezien van diens activiteiten als politieke 
actor, is het aannemelijk dat deze het 
politieke debat kunnen beïnvloeden, tenzij 
het om zuiver particuliere of zuiver 
commerciële boodschappen gaat.

(16) De definitie van “politieke 
reclame” moet ook reclame omvatten die 
direct of indirect wordt gesponsord, 
gepromoot, gepubliceerd of verspreid door, 
voor of namens een politieke actor. 
Aangezien reclameboodschappen van, voor 
of namens een politieke actor niet los 
kunnen worden gezien van diens 
activiteiten als politieke actor, is het 
aannemelijk dat deze het politieke debat 
kunnen beïnvloeden, tenzij het om zuiver 
particuliere of zuiver commerciële 
boodschappen gaat.

Or. en
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Amendement 117
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Ook de publicatie of verspreiding 
door andere actoren van een boodschap die 
het resultaat van een verkiezing, een 
referendum, een wet- of 
regelgevingsproces of stemgedrag kan 
beïnvloeden, moet als politieke reclame 
worden aangemerkt. Om te bepalen of de 
publicatie of verspreiding van een 
boodschap van invloed kan zijn op het 
resultaat van een verkiezing, een 
referendum, een wet- of 
regelgevingsproces of stemgedrag, moet 
rekening worden gehouden met alle 
relevante factoren, zoals de inhoud van de 
boodschap, de taal waarin de boodschap is 
gesteld, de context waarin de boodschap 
wordt overgebracht, het doel van de 
boodschap en de wijze waarop de 
boodschap wordt gepubliceerd of 
verspreid. Boodschappen over 
maatschappelijke of controversiële 
kwesties kunnen, naargelang het geval, van 
invloed zijn op het resultaat van een 
verkiezing, een referendum, een wet- of 
regelgevingsproces of stemgedrag.

(17) Ook de sponsoring, promotie, 
publicatie of verspreiding door andere 
actoren van een boodschap die het resultaat 
van een verkiezing, een referendum of 
stemgedrag beoogt en is bedoeld te 
beïnvloeden, moet als politieke reclame 
worden aangemerkt. Om te bepalen of de 
publicatie of verspreiding van een 
boodschap beoogt en is bedoeld van 
invloed te zijn op het resultaat van een 
verkiezing, een referendum of stemgedrag, 
moet rekening worden gehouden met alle 
relevante factoren, zoals de inhoud van de 
boodschap, de taal waarin de boodschap is 
gesteld, de context waarin de boodschap 
wordt overgebracht, de identiteit van de 
opdrachtgever, het doel van de boodschap 
en de wijze waarop de boodschap wordt 
gepubliceerd of verspreid, alsook de 
doelgroep en het doel van de boodschap. 
Boodschappen over maatschappelijke of 
controversiële kwesties kunnen, naargelang 
het geval, van invloed zijn op het resultaat 
van een verkiezing, een referendum of 
stemgedrag.

Or. en

Amendement 118
Karolin Braunsberger-Reinhold

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Politieke standpunten die worden (19) Politieke standpunten of andere 
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geuit in lineaire audiovisuele uitzendingen 
of in gedrukte media zonder dat daar een 
rechtstreekse betaling of gelijkwaardige 
vergoeding aan te pas komt, dienen niet 
onder deze verordening te vallen.

redactionele inhoud die onder de 
redactionele verantwoordelijkheid van een 
dienstverlener worden geuit in 
audiovisuele media, waaronder lineaire en 
niet-lineaire uitzendingen, of in gedrukte 
of onlinetijdschriften, kranten of andere 
media, tenzij de dienstverlener door een 
derde voor de politieke reclame is vergoed, 
dienen niet onder deze verordening te 
vallen.

Or. en

Motivering

De beginselen van pers- en mediavrijheid waarborgen het recht om redactionele inhoud die 
van invloed kan zijn op verkiezingen zowel in gedrukte als in digitale kranten en tijdschriften 
in de vorm van elektronische kranten, websites apps enz. te publiceren en te verspreiden. Zij 
hebben ook betrekking op redactionele inhoud in lineaire audiovisuele uitzendingen, niet-
lineaire audio- of audiovisuele media en lineaire audio-uitzendingen. Het waarborgen van 
deze bescherming voor gedrukte pers en televisie zou niet in overeenstemming zijn met de in 
het Handvest verankerde Europese beginselen en grondrechten. Redactionele inhoud in 
digitale gedrukte pers en andere media valt niet onder het toepassingsgebied van deze 
verordening, tenzij deze wordt gepubliceerd in ruil voor betalingen en daardoor een 
reclameboodschap wordt. De bewijslast berust niet bij persuitgevers en andere media-
aanbieders, aangezien alleen de verrichting van een betaling, en niet het ontbreken ervan, 
kan worden aangetoond.

Amendement 119
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Politieke standpunten die worden 
geuit in lineaire audiovisuele uitzendingen 
of in gedrukte media zonder dat daar een 
rechtstreekse betaling of gelijkwaardige 
vergoeding aan te pas komt, dienen niet 
onder deze verordening te vallen.

(19) Politieke standpunten die worden 
geuit in lineaire audiovisuele uitzendingen 
of in gedrukte media bevoordelen de 
dragers van de politieke macht 
disproportioneel. Om pluralisme te 
waarborgen, dienen ook zij onder deze 
verordening te vallen.

Or. nl
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Amendement 120
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) “Politieke reclameboodschap” moet 
worden gedefinieerd als een concrete vorm 
van politieke reclame. 
“Reclameboodschappen” zijn de middelen 
waarmee de inhoud van de reclame, onder 
meer in gedrukte vorm, via de 
omroepmedia of via een 
onlineplatformdienst wordt meegedeeld.

(21) “Politieke reclameboodschap” moet 
worden gedefinieerd als een concrete vorm 
van politieke reclame die op welke wijze 
dan ook wordt gesponsord, geproduceerd, 
geplaatst, gepromoot, gepubliceerd of 
verspreid. “Reclameboodschappen” zijn de 
middelen waarmee de inhoud van de 
reclame, zoals in gedrukte vorm, via de 
omroepmedia of via een 
onlineplatformdienst wordt meegedeeld.

Or. en

Amendement 121
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) “Politieke reclameboodschap” moet 
worden gedefinieerd als een concrete vorm 
van politieke reclame. 
“Reclameboodschappen” zijn de middelen 
waarmee de inhoud van de reclame, onder 
meer in gedrukte vorm, via de 
omroepmedia of via een 
onlineplatformdienst wordt meegedeeld.

(21) “Politieke reclameboodschap” moet 
worden gedefinieerd als elke vorm van 
politieke reclame. 
“Reclameboodschappen” zijn de middelen 
waarmee de inhoud van de reclame, onder 
meer in gedrukte vorm, via de 
omroepmedia, via deelname aan duiding- 
en entertainmentprogramma’s of via een 
onlineplatformdienst wordt meegedeeld.

Or. nl

Amendement 122
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
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Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) “Politieke reclameboodschap” moet 
worden gedefinieerd als een concrete vorm 
van politieke reclame. 
“Reclameboodschappen” zijn de middelen 
waarmee de inhoud van de reclame, onder 
meer in gedrukte vorm, via de 
omroepmedia of via een 
onlineplatformdienst wordt meegedeeld.

(21) “Politieke reclameboodschap” moet 
worden gedefinieerd als een concrete vorm 
van politieke reclame. 
“Reclameboodschappen” zijn de middelen 
waarmee de inhoud van de reclame, onder 
meer in gedrukte vorm, via de 
omroepmedia of via een 
onlineplatformdienst en sociale netwerken 
wordt meegedeeld.

Or. ro

Amendement 123
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Het begrip “politieke actoren” moet 
ook niet-gekozen functionarissen, gekozen 
functionarissen, kandidaten en 
overheidsfunctionarissen op Europees, 
nationaal, regionaal of lokaal niveau 
omvatten. Ook andere politieke 
organisaties moeten in de definitie worden 
opgenomen.

(23) Het begrip “politieke actoren” 
moet ook betrekking hebben op EU-
instellingen, regeringen, ook op regionaal 
en lokaal niveau en hun respectieve 
autoriteiten en organen, met of zonder 
rechtspersoonlijkheid, voor zover hun 
communicatie sterk gepolitiseerd kan 
raken en met politieke reclame kan 
worden gelijkgesteld. Het begrip “politieke 
actoren” moet ook niet-gekozen 
functionarissen, gekozen functionarissen, 
kandidaten en overheidsfunctionarissen op 
Europees, nationaal, regionaal of lokaal 
niveau omvatten. Ook andere politieke 
organisaties moeten in de definitie worden 
opgenomen.

Or. en

Amendement 124
Anna Júlia Donáth
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Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Zodra is vastgesteld dat een 
reclameboodschap verband houdt met 
politieke reclame, moet dit duidelijk 
worden gemeld aan andere dienstverleners 
die betrokken zijn bij de politieke 
reclamediensten. Bovendien moet, zodra 
een reclameboodschap als politiek is 
aangemerkt, de verdere verspreiding ervan 
nog steeds voldoen aan de 
transparantievereisten. Wanneer 
bijvoorbeeld gesponsorde inhoud spontaan 
wordt gedeeld, moet de reclame nog steeds 
als politieke reclame worden gelabeld.

(28) Zodra is vastgesteld dat een 
reclameboodschap verband houdt met 
politieke reclame, moet dit duidelijk 
worden gemeld aan andere dienstverleners 
die betrokken zijn bij de politieke 
reclamediensten. Bovendien moet, zodra 
een reclameboodschap als politiek is 
aangemerkt, de verdere verspreiding ervan 
nog steeds voldoen aan de transparantie- 
en zorgvuldigheidsvereisten. Wanneer 
bijvoorbeeld gesponsorde inhoud spontaan 
wordt gedeeld, moet de reclame nog steeds 
als politieke reclame worden gelabeld.

Or. en

Amendement 125
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) De transparantievereisten van deze 
verordening dienen alleen van toepassing 
te zijn op politieke reclamediensten, dat wil 
zeggen politieke reclame die gewoonlijk 
wordt gemaakt tegen een vergoeding, 
welke een voordeel in natura kan omvatten. 
De transparantievereisten moeten niet van 
toepassing zijn op inhoud die wordt 
geüpload door een gebruiker van een 
online-tussenhandelsdienst, zoals een 
onlineplatform, en door de online 
tussenhandelsdienst wordt verspreid zonder 
tegenprestatie voor de plaatsing, publicatie 
of verspreiding voor de specifieke 
boodschap, tenzij de gebruiker door een 
derde partij voor de politieke 
reclameboodschap is vergoed.

(29) De transparantie- en 
zorgvuldigheidsvereisten van deze 
verordening dienen alleen van toepassing 
te zijn op politieke reclamediensten, dat wil 
zeggen politieke reclame die gewoonlijk 
doch niet uitsluitend wordt gemaakt tegen 
een vergoeding, welke een voordeel in 
natura kan omvatten. De 
transparantievereisten moeten niet van 
toepassing zijn op inhoud die wordt 
geüpload door een gebruiker van een 
online-tussenhandelsdienst, zoals een 
onlineplatform, en door de online 
tussenhandelsdienst wordt verspreid zonder 
tegenprestatie voor de plaatsing, publicatie 
of verspreiding voor de specifieke 
boodschap, tenzij de gebruiker door een 
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derde partij voor de politieke 
reclameboodschap is vergoed.

Or. en

Amendement 126
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De transparantievereisten mogen 
evenmin van toepassing zijn op het delen 
van informatie via elektronische-
communicatiediensten zoals elektronische 
berichtendiensten of telefoongesprekken, 
zolang daarbij geen politieke reclamedienst 
betrokken is.

(30) De transparantievereisten mogen 
evenmin van toepassing zijn op het delen 
van informatie via elektronische-
communicatiediensten zoals elektronische 
berichtendiensten of telefoongesprekken, 
zolang daarbij geen politieke reclamedienst 
betrokken is. Niettemin moeten bij 
dergelijke informatie-uitwisselingen de 
voorschriften inzake de bescherming van 
persoonsgegevens in acht worden 
genomen.

Or. ro

Amendement 127
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De vrijheid van meningsuiting, 
zoals beschermd door artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten, betreft ook 
de vrijheid van een persoon om een 
politieke mening te hebben en kennis te 
nemen en te geven van politieke informatie 
of ideeën. Elke beperking ervan moet in 
overeenstemming zijn met artikel 52 van 
het Handvest van de grondrechten; deze 
vrijheid kan alleen worden onderworpen 

(31) De vrijheid van meningsuiting, 
zoals beschermd door artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten, betreft ook 
de vrijheid van een persoon om een 
politieke mening te hebben en kennis te 
nemen en te geven van politieke informatie 
of ideeën.
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aan aanpassingen en beperkingen 
wanneer deze gerechtvaardigd worden 
door een legitiem algemeen belang en 
stroken met de algemene beginselen van 
het Unierecht, zoals evenredigheid en 
rechtszekerheid. Dit is onder meer het 
geval wanneer aan de politieke ideeën 
bekendheid wordt gegeven via aanbieders 
van reclamediensten.

Or. nl

Amendement 128
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De vrijheid van meningsuiting, 
zoals beschermd door artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten, betreft ook 
de vrijheid van een persoon om een 
politieke mening te hebben en kennis te 
nemen en te geven van politieke informatie 
of ideeën. Elke beperking ervan moet in 
overeenstemming zijn met artikel 52 van 
het Handvest van de grondrechten; deze 
vrijheid kan alleen worden onderworpen 
aan aanpassingen en beperkingen wanneer 
deze gerechtvaardigd worden door een 
legitiem algemeen belang en stroken met 
de algemene beginselen van het Unierecht, 
zoals evenredigheid en rechtszekerheid. Dit 
is onder meer het geval wanneer aan de 
politieke ideeën bekendheid wordt gegeven 
via aanbieders van reclamediensten.

(31) De vrijheid van meningsuiting, 
zoals beschermd door artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten, betreft ook 
de vrijheid van een persoon om een 
politieke mening te hebben en kennis te 
nemen en te geven van politieke informatie 
of ideeën. Elke beperking ervan moet in 
overeenstemming zijn met artikel 52 van 
het Handvest van de grondrechten; deze 
vrijheid kan alleen worden onderworpen 
aan aanpassingen en beperkingen wanneer 
deze gerechtvaardigd worden door een 
legitiem algemeen belang en stroken met 
de algemene beginselen van het Unierecht, 
zoals evenredigheid en rechtszekerheid. Dit 
is onder meer het geval wanneer aan de 
politieke ideeën bekendheid wordt gegeven 
via aanbieders van reclamediensten. 
Vrijheid van meningsuiting is een van de 
hoekstenen van een levendig 
democratisch debat.

Or. en

Amendement 129



AM\1260753NL.docx 29/185 PE735.535v01-00

NL

Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De vrijheid van meningsuiting, 
zoals beschermd door artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten, betreft ook 
de vrijheid van een persoon om een 
politieke mening te hebben en kennis te 
nemen en te geven van politieke informatie 
of ideeën. Elke beperking ervan moet in 
overeenstemming zijn met artikel 52 van 
het Handvest van de grondrechten; deze 
vrijheid kan alleen worden onderworpen 
aan aanpassingen en beperkingen wanneer 
deze gerechtvaardigd worden door een 
legitiem algemeen belang en stroken met 
de algemene beginselen van het Unierecht, 
zoals evenredigheid en rechtszekerheid. Dit 
is onder meer het geval wanneer aan de 
politieke ideeën bekendheid wordt gegeven 
via aanbieders van reclamediensten.

(31) De vrijheid van meningsuiting, 
zoals beschermd door artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten, betreft ook 
de vrijheid van een persoon om een 
politieke mening te hebben en kennis te 
nemen en te geven van politieke informatie 
of ideeën. Elke voorwaarde ervoor en 
inperking en beperking ervan moet in 
overeenstemming zijn met artikel 52 van 
het Handvest van de grondrechten; deze 
vrijheid kan alleen worden onderworpen 
aan aanpassingen en beperkingen wanneer 
deze gerechtvaardigd worden door een 
legitiem algemeen belang en stroken met 
de algemene beginselen van het Unierecht, 
zoals evenredigheid en rechtszekerheid. Dit 
is onder meer het geval wanneer aan de 
politieke ideeën bekendheid wordt gegeven 
via aanbieders van reclamediensten.

Or. en

Amendement 130
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Op door onlinetussenpersonen 
gepubliceerde of verspreide politieke 
reclameboodschappen is Verordening (EU) 
nr. 2021/XX [wet inzake digitale diensten] 
van toepassing, met horizontale regels die 
gelden voor alle soorten onlinereclame, 
met inbegrip van commerciële en politieke 
reclameboodschappen. Op basis van de 
definitie van “politieke reclame” in deze 
verordening is het passend de 

(32) Op door onlinetussenpersonen 
gepubliceerde of verspreide politieke 
reclameboodschappen is Verordening (EU) 
nr. 2021/XX [wet inzake digitale diensten] 
van toepassing, met horizontale regels die 
gelden voor alle soorten onlinereclame, 
met inbegrip van commerciële en politieke 
reclameboodschappen. Op basis van de 
definitie van “politieke reclame” in deze 
verordening is het passend de 
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transparantievereisten die zijn vastgesteld 
voor uitgevers van reclame en onder het 
toepassingsgebied van Verordening 
2021/XX [wet inzake digitale diensten] 
vallen, met name zeer grote platforms, 
verder uit te werken. Daarbij gaat het met 
name om informatie over de financiering 
van politieke reclameboodschappen. De 
vereisten van deze verordening laten de 
bepalingen van de wet inzake digitale 
diensten onverlet, onder meer wat betreft 
de verplichtingen inzake risicobeoordeling 
en -beperking met betrekking tot de 
reclamesystemen van zeer grote 
onlineplatforms.

transparantievereisten die zijn vastgesteld 
voor uitgevers van reclame en onder het 
toepassingsgebied van Verordening 
2021/XX [wet inzake digitale diensten] 
vallen, met name zeer grote platforms, 
verder uit te werken. Daarbij gaat het met 
name om informatie over het bedrag van 
de financiering van politieke 
reclameboodschappen en de bronnen van 
die financiering. De vereisten van deze 
verordening laten de bepalingen van de wet 
inzake digitale diensten onverlet, onder 
meer wat betreft de verplichtingen inzake 
risicobeoordeling en -beperking met 
betrekking tot de reclamesystemen van 
zeer grote onlineplatforms.

Or. ro

Amendement 131
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Bij de productie, plaatsing, 
promotie, publicatie en verspreiding van 
politieke reclame kan een complexe keten 
van dienstverleners betrokken zijn. Dit is 
met name het geval wanneer bij de selectie 
van reclame-inhoud, de selectie van 
targetingcriteria, de verstrekking van 
gegevens voor het targeten van een 
reclameboodschap, de bepalingen inzake 
targetingtechnieken, de aanlevering van 
een reclameboodschap en de verspreiding 
ervan verschillende dienstverleners een rol 
kunnen spelen. Geautomatiseerde diensten 
kunnen bijvoorbeeld helpen om de 
geleverde reclame-inhoud te laten 
aansluiten bij het profiel van een gebruiker 
van een interface, door gebruik te maken 
van persoonsgegevens die direct van de 
gebruiker van de dienst zijn verkregen of 
op basis van diens onlinegedrag zijn 

(33) Bij de productie, plaatsing, 
promotie, publicatie en verspreiding van 
politieke reclame kan een complexe keten 
van dienstverleners betrokken zijn. Dit is 
met name het geval wanneer bij de selectie 
van reclame-inhoud, de selectie van 
targetingcriteria, de verstrekking van 
gegevens die worden verwerkt en gebruikt 
voor het targeten van een 
reclameboodschap, de bepalingen inzake 
reclameaanleveringstechnieken, de 
aanlevering van een reclameboodschap en 
de verspreiding ervan verschillende 
dienstverleners een rol kunnen spelen. 
Geautomatiseerde diensten kunnen 
bijvoorbeeld helpen om de geleverde 
reclame-inhoud te laten aansluiten bij het 
profiel van een gebruiker van een interface, 
door gebruik te maken van 
persoonsgegevens die direct door de 
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verzameld, en van afgeleide gegevens. betrokkene zijn verstrekt of direct van de 
gebruiker van de dienst zijn verkregen of 
op basis van diens onlinegedrag zijn 
verzameld, en van afgeleide gegevens.

Or. en

Amendement 132
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Er zou ook een efficiënt 
mechanisme kunnen worden opgezet 
waarmee individuele personen een 
politieke reclameboodschap zouden 
kunnen melden, waarna doeltreffende 
maatregelen zouden kunnen volgen.

Schrappen

Or. nl

Amendement 133
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Uit transparante politieke reclame 
moeten burgers kunnen opmaken dat zij 
met een politieke reclameboodschap 
worden geconfronteerd. Uitgevers van 
politieke reclame moeten ervoor zorgen dat 
elke politieke reclameboodschap vergezeld 
gaat van een duidelijke mededeling waaruit 
blijkt dat het om een politieke reclame gaat 
en wie de opdrachtgever is. In voorkomend 
geval kan de naam van de opdrachtgever 
ook een politiek logo omvatten. Uitgevers 
van politieke reclame moeten 
gebruikmaken van een doeltreffend label, 

(38) Uit transparante politieke reclame 
moeten burgers kunnen opmaken dat zij 
met een politieke reclameboodschap 
worden geconfronteerd. Uitgevers van 
politieke reclame moeten ervoor zorgen dat 
elke politieke reclameboodschap vergezeld 
gaat van een duidelijke mededeling waaruit 
blijkt dat het om een politieke reclame 
gaat, wie de opdrachtgever is en welke 
bedragen voor het verspreide 
reclamemateriaal zijn betaald, waarbij die 
bedragen in overeenstemming moeten zijn 
met de regels inzake de financiering van 
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rekening houdend met de relevante 
wetenschappelijke ontwikkelingen en de 
beste praktijken op het gebied van het 
labelen van reclameboodschappen met het 
oog op transparantie. Zij moeten er ook 
voor zorgen dat in verband met elke 
politieke reclameboodschap informatie 
wordt gepubliceerd die het mogelijk maakt 
de bredere context van de politieke reclame 
en de doelstellingen ervan te begrijpen; 
deze informatie moet ofwel kunnen worden 
opgenomen in de reclameboodschap zelf, 
ofwel door de uitgever kunnen worden 
verstrekt op zijn website, die toegankelijk 
is via een link of een andere, even 
duidelijke en gebruiksvriendelijke 
contactmogelijkheid die in de 
reclameboodschap is opgenomen.

verkiezingscampagnes in de 
desbetreffende lidstaat. In voorkomend 
geval kan de naam van de opdrachtgever 
ook een politiek logo omvatten. Uitgevers 
van politieke reclame moeten 
gebruikmaken van een doeltreffend label, 
rekening houdend met de relevante 
wetenschappelijke ontwikkelingen en de 
beste praktijken op het gebied van het 
labelen van reclameboodschappen met het 
oog op transparantie. Zij moeten er ook 
voor zorgen dat in verband met elke 
politieke reclameboodschap informatie 
wordt gepubliceerd die het mogelijk maakt 
de bredere context van de politieke reclame 
en de doelstellingen ervan te begrijpen; 
deze informatie moet ofwel kunnen worden 
opgenomen in de reclameboodschap zelf, 
ofwel door de uitgever kunnen worden 
verstrekt op zijn website, die toegankelijk 
is via een link of een andere, even 
duidelijke en gebruiksvriendelijke 
contactmogelijkheid die in de 
reclameboodschap is opgenomen.

Or. ro

Amendement 134
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Deze informatie moet worden 
verstrekt in een transparantieverklaring, 
waarin ook de identiteit van de 
opdrachtgever moet worden vermeld, 
teneinde de verantwoordingsplicht in het 
politieke proces te bevorderen. Er moet 
duidelijk worden vermeld waar de 
opdrachtgever is gevestigd en of de 
opdrachtgever een natuurlijke persoon of 
een rechtspersoon is. Persoonsgegevens 
van personen die betrokken zijn bij 
politieke reclame en die geen verband 

(39) Deze informatie moet worden 
verstrekt in een transparantieverklaring, 
waarin ook de identiteit van de 
opdrachtgever en de voor de verspreiding 
van het reclamemateriaal betaalde 
bedragen moeten worden vermeld, 
teneinde de verantwoordingsplicht in het 
politieke proces te bevorderen, indien de 
toepasselijke regelgeving niet wordt 
nageleefd. Er moet duidelijk worden 
vermeld waar de opdrachtgever is 
gevestigd en of de opdrachtgever een 
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houden met de opdrachtgever of een 
andere betrokken politieke actor, mogen 
niet in de transparantieverklaring worden 
vermeld. Om de eerlijkheid van de 
verspreiding van de politieke reclame te 
waarborgen, moet de 
transparantieverklaring ook informatie 
bevatten over de verspreidingsperiode, de 
verkiezingen waarmee de 
reclameboodschap verband houdt, het 
bedrag besteed aan de specifieke 
reclameboodschap en de gehele 
reclamecampagne, alsook de waarde van 
andere voordelen die geheel of ten dele in 
ruil voor die boodschap en campagne zijn 
ontvangen, de bron van de gebruikte 
middelen en andere informatie. Informatie 
over de herkomst van de gebruikte 
middelen heeft bijvoorbeeld betrekking op 
de publieke of particuliere oorsprong ervan 
en op het feit of deze afkomstig zijn van 
binnen of buiten de Europese Unie. 
Informatie over de verkiezingen of 
referenda waarmee de reclame verband 
houdt, moet, indien mogelijk, een link 
bevatten naar informatie uit officiële 
bronnen over de organisatie van die 
verkiezingen of referenda en over de 
voorwaarden voor het deelnemen daaraan 
of voor het promoten van deelname. De 
transparantieverklaring moet daarnaast 
informatie bevatten over de wijze waarop 
politieke reclameboodschappen 
overeenkomstig de in deze verordening 
vastgestelde procedure kunnen worden 
gemeld. Deze vereiste mag geen afbreuk 
doen aan de bepalingen inzake 
kennisgeving die volgen uit de 
artikelen 14, 15 en 19 van Verordening 
(EU) 2021/XXX [wet inzake digitale 
diensten].

natuurlijke persoon of een rechtspersoon is. 
Persoonsgegevens van personen die 
betrokken zijn bij politieke reclame en die 
geen verband houden met de opdrachtgever 
of een andere betrokken politieke actor, 
mogen niet in de transparantieverklaring 
worden vermeld. Om de eerlijkheid van de 
verspreiding van de politieke reclame en 
de naleving van de toepasselijke 
regelgeving inzake de financiering van 
alle soorten verkiezingscampagnes in de 
lidstaten te waarborgen, moet de 
transparantieverklaring ook informatie 
bevatten over de verspreidingsperiode, de 
verkiezingen waarmee de 
reclameboodschap verband houdt, het 
bedrag besteed aan de specifieke 
reclameboodschap en de gehele 
reclamecampagne, alsook de waarde van 
andere voordelen die geheel of ten dele in 
ruil voor die boodschap en campagne zijn 
ontvangen, de bron van de gebruikte 
middelen en andere informatie. Informatie 
over de herkomst van de gebruikte 
middelen heeft bijvoorbeeld betrekking op 
de publieke of particuliere oorsprong ervan 
en op het feit of deze afkomstig zijn van 
binnen of buiten de Europese Unie. 
Informatie over de verkiezingen of 
referenda waarmee de reclame verband 
houdt, moet, indien mogelijk, een link 
bevatten naar informatie uit officiële 
bronnen over de organisatie van die 
verkiezingen of referenda en over de 
voorwaarden voor het deelnemen daaraan 
of voor het promoten van deelname. De 
transparantieverklaring moet daarnaast 
informatie bevatten over de wijze waarop 
politieke reclameboodschappen 
overeenkomstig de in deze verordening 
vastgestelde procedure kunnen worden 
gemeld. Deze vereiste mag geen afbreuk 
doen aan de bepalingen inzake 
kennisgeving die volgen uit de 
artikelen 14, 15 en 19 van Verordening 
(EU) 2021/XXX [wet inzake digitale 
diensten].
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Or. ro

Amendement 135
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Aangezien uitgevers van politieke 
reclame politieke reclameboodschappen 
openbaar maken, moeten zij deze 
informatie samen met de politieke 
reclameboodschap publiceren of 
verspreiden. Uitgevers van politieke 
reclame moeten politieke 
reclameboodschappen die niet aan de 
transparantievereisten van deze 
verordening voldoen, niet openbaar maken. 
Bovendien moeten uitgevers van politieke 
reclame die zeer grote onlineplatforms zijn 
in de zin van Verordening (EU) 2021/XXX 
[wet inzake digitale diensten] de in de 
transparantieverklaring opgenomen 
informatie openbaar maken via de 
overeenkomstig artikel 30 van de [wet 
inzake digitale diensten] gepubliceerde 
reclameregisters. Dit zal het voor 
belanghebbende actoren, waaronder 
onderzoekers, gemakkelijker maken hun 
specifieke rol te vervullen, nl. om vrije en 
eerlijke verkiezingen of referenda en 
eerlijke verkiezingscampagnes te 
ondersteunen, onder meer door de 
opdrachtgevers van politieke reclame te 
controleren en het politieke 
reclamelandschap te analyseren.

(42) Aangezien uitgevers van politieke 
reclame politieke reclameboodschappen 
openbaar maken, moeten zij deze 
informatie samen met de politieke 
reclameboodschap publiceren of 
verspreiden. Uitgevers van politieke 
reclame moeten politieke 
reclameboodschappen die niet aan de 
transparantievereisten van deze 
verordening voldoen, niet openbaar maken. 
Bovendien moeten uitgevers van politieke 
reclame die zeer grote onlineplatforms zijn 
in de zin van Verordening (EU) 2021/XXX 
[wet inzake digitale diensten] de in de 
transparantieverklaring opgenomen 
informatie openbaar maken via de 
overeenkomstig artikel 30 van de [wet 
inzake digitale diensten] gepubliceerde 
reclameregisters. Dit zal het voor 
belanghebbende actoren, en met name 
voor onderzoekers en instellingen voor 
campagnemonitoring en -analyse, 
gemakkelijker maken hun specifieke rol te 
vervullen, nl. om vrije en eerlijke 
verkiezingen of referenda en eerlijke 
verkiezingscampagnes te ondersteunen, 
onder meer door de opdrachtgevers van 
politieke reclame en de eraan bestede 
bedragen overeenkomstig de wetgeving 
van de betrokken lidstaat te controleren en 
het politieke reclamelandschap te 
analyseren.

Or. ro
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Amendement 136
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) Om specifieke entiteiten in staat te 
stellen hun rol in democratieën te spelen, is 
het passend regels vast te stellen voor de 
toezending van de informatie die samen 
met politieke reclameboodschap wordt 
gepubliceerd of in de 
transparantieverklaring is opgenomen, aan 
belanghebbende actoren zoals erkende 
academici, journalisten, maatschappelijke 
organisaties en geaccrediteerde 
verkiezingswaarnemers, teneinde de 
uitoefening van hun respectieve rollen in 
het democratische proces te ondersteunen. 
Aanbieders van politieke reclamediensten 
moeten niet worden verplicht te reageren 
op verzoeken die kennelijk ongegrond of 
buitensporig zijn. Voorts moet het de 
betrokken dienstverlener worden 
toegestaan in geval van veelvuldige en 
dure verzoeken een redelijke vergoeding in 
rekening te brengen, uitgaande van de 
administratieve kosten van het verstrekken 
van de informatie.

(46) Om specifieke entiteiten in staat te 
stellen hun rol in democratieën te spelen, is 
het passend regels vast te stellen voor de 
toezending van de informatie die samen 
met politieke reclameboodschap wordt 
gepubliceerd of in de 
transparantieverklaring is opgenomen, aan 
belanghebbende actoren zoals erkende 
academici, journalisten, maatschappelijke 
organisaties, monitors van 
verkiezingscampagnes en opiniepeilingen 
en geaccrediteerde verkiezingswaarnemers, 
teneinde de uitoefening van hun 
respectieve rollen in het democratische 
proces te ondersteunen. Aanbieders van 
politieke reclamediensten moeten niet 
worden verplicht te reageren op verzoeken 
die kennelijk ongegrond of buitensporig 
zijn. Voorts moet het de betrokken 
dienstverlener worden toegestaan in geval 
van veelvuldige en dure verzoeken een 
redelijke vergoeding in rekening te 
brengen, uitgaande van de administratieve 
kosten van het verstrekken van de 
informatie.

Or. ro

Amendement 137
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Om groepen of individuele kiezers 
of personen gericht te benaderen met 
politieke boodschappen en de impact 

(47) Om groepen of individuele kiezers 
of personen gericht te benaderen met 
politieke boodschappen en de impact 
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daarvan te versterken, wordt steeds vaker 
gebruikgemaakt van persoonsgegevens die 
direct van personen zijn verkregen, indirect 
zijn verzameld – zoals afgeleide gegevens, 
waartoe personen worden gegroepeerd op 
basis van hun veronderstelde interesses – 
of zijn afgeleid uit onlineactiviteiten, 
gedragsprofilering en andere 
analysetechnieken. Op basis van de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
name gegevens die krachtens 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad11 en 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad12 als 
gevoelig gelden, kunnen verschillende 
groepen kiezers of personen worden 
gevormd en kan worden gebruikgemaakt 
van hun kenmerken of kwetsbaarheden, 
bijvoorbeeld door op specifieke momenten 
en op specifieke plaatsen 
reclameboodschappen te verspreiden die 
inspelen op ontvankelijkheid voor een 
bepaald soort informatie/boodschap. Dit 
heeft specifieke en schadelijke gevolgen 
voor de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van burgers wat betreft de 
verwerking van hun persoonsgegevens en 
hun vrijheid om objectieve informatie te 
ontvangen, hun mening te vormen, 
politieke beslissingen te nemen en hun 
stemrecht uit te oefenen. Dit is ongunstig 
voor het democratische proces. Er moeten 
nieuwe beperkingen en voorwaarden 
worden vastgesteld, in aanvulling op 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. De in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden 
voor het in het kader van politieke 
reclame gebruikmaken van targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens, 
moeten worden gebaseerd op artikel 16 
VWEU.

daarvan te versterken, wordt steeds vaker 
gebruikgemaakt van persoonsgegevens die 
direct van personen zijn verkregen, indirect 
zijn verzameld – zoals afgeleide gegevens, 
waartoe personen worden gegroepeerd op 
basis van hun veronderstelde interesses – 
of zijn afgeleid uit onlineactiviteiten, 
gedragsprofilering en andere 
analysetechnieken. Op basis van de 
verwerking van persoonsgegevens kunnen 
verschillende groepen kiezers of personen 
worden gevormd en kan worden 
gebruikgemaakt van hun kenmerken of 
kwetsbaarheden, bijvoorbeeld door op 
specifieke momenten en op specifieke 
plaatsen reclameboodschappen te 
verspreiden die inspelen op 
ontvankelijkheid voor een bepaald soort 
informatie/boodschap. Dit heeft specifieke 
en schadelijke gevolgen voor de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van burgers wat betreft de verwerking van 
hun persoonsgegevens en hun vrijheid om 
objectieve informatie te ontvangen, billijk 
en gelijk te worden behandeld, niet te 
worden gemanipuleerd, hun mening te 
vormen, politieke beslissingen te nemen en 
hun stemrecht uit te oefenen. Dit is 
bovendien ongunstig voor het 
democratische proces, omdat het een 
versnippering van het publieke debat over 
belangrijke maatschappelijke kwesties, 
agressieve kiezersanalyse, selectief bereik 
en uiteindelijk de manipulatie van het 
electoraat mogelijk maakt. Het maakt ook 
de verspreiding van desinformatie 
mogelijk, en is gebruikt voor buitenlandse 
inmenging in het verkiezingsproces, met 
name door Russische entiteiten. 
Misleidende of onduidelijke reclame voor 
politieke doeleinden is een speciale 
categorie van risicovolle bedreiging omdat 
het invloed uitoefent op mechanismen die 
de kern vormen voor het laten 
functioneren van onze democratische 
samenleving. Dit alles vindt plaats 
ondanks reeds strikte voorwaarden voor de 
verwerking van persoonsgegevens, ook 
voor targeting en amplificatie van 
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politieke reclameboodschappen, in 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. De 
bestaande mogelijkheden in het kader van 
Verordening (EU) 2016/679 voor het 
rechtmatig afstemmen en richten van 
reclame op personen worden 
onderworpen aan systemisch misbruik, 
met name met betrekking tot het 
verkrijgen van de vrije en geïnformeerde 
toestemming van personen, en er is geen 
gemakkelijke oplossing die ook maar een 
basisniveau van targeting van personen 
mogelijk zou maken waarbij de hierboven 
genoemde rechten en belangen adequaat 
worden beschermd. Het systematische 
gebruik van dark patterns, onduidelijke 
toestemmingsafspraken, misleidende 
informatie en onvoldoende tijd om de 
voorwaarden te lezen, zijn gangbare 
praktijken om te beletten dat mensen over 
duidelijke informatie beschikken en 
controle hebben in de context van de op 
toezicht gebaseerde onlinereclamesector. 
Daarom moeten aanvullende beperkingen 
worden vastgesteld in de vorm van een 
verbod op de verwerking van 
persoonsgegevens met het oog op 
targeting en amplificatie van politieke 
reclame, op basis van artikel 16 VWEU. 
Deze beperking is evenredig in het licht 
van het feit dat opdrachtgevers toegang 
hebben tot andere mogelijkheden voor 
hun politieke reclame, met name via 
contextuele onlinetargeting en via 
alternatieve media. Deze beperking is in 
overeenstemming met het recht om 
informatie en ideeën van algemeen belang 
te verstrekken waar het publiek recht op 
heeft, omdat dit recht niet opweegt tegen 
de bescherming van de rechten en 
belangen van personen, van het 
democratisch debat en van het politieke 
proces, en voorkomt dat dit politieke 
proces door machtige financiële groepen 
wordt verstoord.

_________________
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11 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).
12 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
de instellingen, organen en instanties van 
de Unie en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de formulering van de potentiële risico’s en schadelijke effecten te 
versterken en deze in meer detail te beschrijven.

De aanvullende formulering aan het einde (“Deze beperking is evenredig in het licht van …”) 
is letterlijk overgenomen uit het arrest Animal Defenders International/Verenigd Koninkrijk 
van 2013 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In dit arrest was het EVRM 
eens met een volledig verbod op politieke reclame op de televisie en verduidelijkte het 
specifiek dat een dergelijk totaal verbod op verkiezingsreclame op een specifiek medium 
evenredig was aan de mensenrechten in kwestie.

(http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-119244)

Amendement 138
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Om groepen of individuele kiezers (47) Om groepen of individuele kiezers 
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of personen gericht te benaderen met 
politieke boodschappen en de impact 
daarvan te versterken, wordt steeds vaker 
gebruikgemaakt van persoonsgegevens die 
direct van personen zijn verkregen, indirect 
zijn verzameld – zoals afgeleide gegevens, 
waartoe personen worden gegroepeerd op 
basis van hun veronderstelde interesses – 
of zijn afgeleid uit onlineactiviteiten, 
gedragsprofilering en andere 
analysetechnieken. Op basis van de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
name gegevens die krachtens 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad11 en 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad12 als 
gevoelig gelden, kunnen verschillende 
groepen kiezers of personen worden 
gevormd en kan worden gebruikgemaakt 
van hun kenmerken of kwetsbaarheden, 
bijvoorbeeld door op specifieke momenten 
en op specifieke plaatsen 
reclameboodschappen te verspreiden die 
inspelen op ontvankelijkheid voor een 
bepaald soort informatie/boodschap. Dit 
heeft specifieke en schadelijke gevolgen 
voor de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van burgers wat betreft de 
verwerking van hun persoonsgegevens en 
hun vrijheid om objectieve informatie te 
ontvangen, hun mening te vormen, 
politieke beslissingen te nemen en hun 
stemrecht uit te oefenen. Dit is ongunstig 
voor het democratische proces. Er moeten 
nieuwe beperkingen en voorwaarden 
worden vastgesteld, in aanvulling op 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. De in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden 
voor het in het kader van politieke reclame 
gebruikmaken van targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens, 
moeten worden gebaseerd op artikel 16 
VWEU.

of personen gericht te benaderen met 
politieke boodschappen en de impact 
daarvan te versterken, wordt steeds vaker 
gebruikgemaakt van persoonsgegevens die 
direct van personen zijn verkregen, indirect 
zijn verzameld – zoals afgeleide gegevens, 
waartoe personen worden gegroepeerd op 
basis van hun veronderstelde interesses – 
of zijn afgeleid uit onlineactiviteiten, 
gedragsprofilering en andere 
analysetechnieken. Op basis van de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
name gegevens die krachtens 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad11 en 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad12 als 
gevoelig gelden, kunnen verschillende 
groepen kiezers of personen worden 
gevormd en kan worden gebruikgemaakt 
van hun kenmerken of kwetsbaarheden, 
bijvoorbeeld door op specifieke momenten 
en op specifieke plaatsen 
reclameboodschappen te verspreiden die 
inspelen op ontvankelijkheid voor een 
bepaald soort informatie/boodschap. Dit 
heeft specifieke en schadelijke gevolgen 
voor de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van burgers wat betreft de 
verwerking van hun persoonsgegevens en 
hun vrijheid om objectieve informatie te 
ontvangen, hun mening te vormen, 
politieke beslissingen te nemen en hun 
stemrecht uit te oefenen. Dit is ongunstig 
voor het democratische proces. Er moeten 
nieuwe beperkingen en voorwaarden 
worden vastgesteld, in aanvulling op 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. De in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden 
voor het in het kader van politieke reclame 
gebruikmaken van targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens, 
moeten worden gebaseerd op artikel 16 
VWEU. Bovendien zullen de 
transparantieverplichtingen van deze 
verordening het onmogelijk maken om 
onopgemerkte, tegengestelde en 
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polariserende boodschappen te 
verkondigen aan specifieke delen van het 
electoraat, omdat waakhonden, het 
maatschappelijk middenveld, journalisten 
en andere delen van het electoraat het 
toezicht erop zullen kunnen uitvoeren.

_________________ _________________
11 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

11 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

12 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

12 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

Or. en

Amendement 139
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Om groepen of individuele kiezers 
of personen gericht te benaderen met 
politieke boodschappen en de impact 
daarvan te versterken, wordt steeds vaker 
gebruikgemaakt van persoonsgegevens die 
direct van personen zijn verkregen, indirect 
zijn verzameld – zoals afgeleide gegevens, 

(47) Om groepen of individuele kiezers 
of personen gericht te benaderen met 
politieke boodschappen en de impact 
daarvan te versterken, wordt steeds vaker 
gebruikgemaakt van persoonsgegevens die 
direct van personen zijn verkregen, indirect 
zijn verzameld – zoals afgeleide gegevens, 
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waartoe personen worden gegroepeerd op 
basis van hun veronderstelde interesses – 
of zijn afgeleid uit onlineactiviteiten, 
gedragsprofilering en andere 
analysetechnieken. Op basis van de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
name gegevens die krachtens 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad11 en 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad12 als 
gevoelig gelden, kunnen verschillende 
groepen kiezers of personen worden 
gevormd en kan worden gebruikgemaakt 
van hun kenmerken of kwetsbaarheden, 
bijvoorbeeld door op specifieke momenten 
en op specifieke plaatsen 
reclameboodschappen te verspreiden die 
inspelen op ontvankelijkheid voor een 
bepaald soort informatie/boodschap. Dit 
heeft specifieke en schadelijke gevolgen 
voor de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van burgers wat betreft de 
verwerking van hun persoonsgegevens en 
hun vrijheid om objectieve informatie te 
ontvangen, hun mening te vormen, 
politieke beslissingen te nemen en hun 
stemrecht uit te oefenen. Dit is ongunstig 
voor het democratische proces. Er moeten 
nieuwe beperkingen en voorwaarden 
worden vastgesteld, in aanvulling op 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. De in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden 
voor het in het kader van politieke reclame 
gebruikmaken van targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens, 
moeten worden gebaseerd op artikel 16 
VWEU.

waartoe personen worden gegroepeerd op 
basis van hun veronderstelde interesses – 
of zijn afgeleid uit onlineactiviteiten, 
gedragsprofilering en andere 
analysetechnieken. Op basis van de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
name gegevens die krachtens 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad11 en 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad12 als 
gevoelig gelden, kunnen verschillende 
groepen kiezers of personen worden 
gevormd en kan worden gebruikgemaakt 
van hun kenmerken of kwetsbaarheden, 
bijvoorbeeld door op specifieke momenten 
en op specifieke plaatsen 
reclameboodschappen te verspreiden die 
inspelen op ontvankelijkheid voor een 
bepaald soort informatie/boodschap. Dit 
heeft specifieke en schadelijke gevolgen 
voor de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van burgers wat betreft de 
verwerking van hun persoonsgegevens en 
hun vrijheid om objectieve informatie te 
ontvangen, hun mening te vormen, 
politieke beslissingen te nemen, hun 
stemrecht uit te oefenen en gelijk te 
worden behandeld. Dit is ongunstig voor 
het democratische proces. Er moeten 
nieuwe beperkingen en voorwaarden 
worden vastgesteld, in aanvulling op 
Verordening (EU) 2016/679, 
Verordening (EU) 2018/1725 en 
Richtlijn 2009/136/EG12 bis. De in deze 
verordening vastgestelde beperkingen voor 
het in het kader van politieke reclame 
gebruikmaken van targeting- en 
reclameaanleveringstechnieken die 
gepaard gaan met de verwerking van 
persoonsgegevens, moeten worden 
gebaseerd op artikel 16 VWEU.

_________________ _________________
11 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 

11 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
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betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

12 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

12 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).
12 bis Richtlijn 2009/136/EG tot wijziging 
van Richtlijn 2002/22/EG inzake de 
universele dienst en gebruikersrechten 
met betrekking tot 
elektronischecommunicatienetwerken en 
-diensten, Richtlijn 2002/58/EG 
betreffende de verwerking van 
persoonsgegevens en de bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer in de sector 
elektronische communicatie en 
Verordening (EG) nr. 2006/2004 
betreffende samenwerking tussen de 
nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor handhaving van de wetgeving 
inzake consumentenbescherming (PB 
L 337 van 18.12.2009, blz. 11).

Or. en

Amendement 140
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) Om groepen of individuele kiezers 
of personen gericht te benaderen met 
politieke boodschappen en de impact 

(47) Om groepen of individuele kiezers 
of personen gericht te benaderen met 
politieke boodschappen en de impact 
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daarvan te versterken, wordt steeds vaker 
gebruikgemaakt van persoonsgegevens die 
direct van personen zijn verkregen, indirect 
zijn verzameld – zoals afgeleide gegevens, 
waartoe personen worden gegroepeerd op 
basis van hun veronderstelde interesses – 
of zijn afgeleid uit onlineactiviteiten, 
gedragsprofilering en andere 
analysetechnieken. Op basis van de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
name gegevens die krachtens 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad11 en 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad12 als 
gevoelig gelden, kunnen verschillende 
groepen kiezers of personen worden 
gevormd en kan worden gebruikgemaakt 
van hun kenmerken of kwetsbaarheden, 
bijvoorbeeld door op specifieke momenten 
en op specifieke plaatsen 
reclameboodschappen te verspreiden die 
inspelen op ontvankelijkheid voor een 
bepaald soort informatie/boodschap. Dit 
heeft specifieke en schadelijke gevolgen 
voor de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van burgers wat betreft de 
verwerking van hun persoonsgegevens en 
hun vrijheid om objectieve informatie te 
ontvangen, hun mening te vormen, 
politieke beslissingen te nemen en hun 
stemrecht uit te oefenen. Dit is ongunstig 
voor het democratische proces. Er moeten 
nieuwe beperkingen en voorwaarden 
worden vastgesteld, in aanvulling op 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. De in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden 
voor het in het kader van politieke reclame 
gebruikmaken van targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens, 
moeten worden gebaseerd op artikel 16 
VWEU.

daarvan te versterken, wordt steeds vaker 
gebruikgemaakt van persoonsgegevens die 
direct van personen zijn verkregen, indirect 
zijn verzameld – zoals waargenomen of 
afgeleide gegevens, waartoe personen 
worden gegroepeerd op basis van hun 
veronderstelde interesses – of zijn afgeleid 
uit onlineactiviteiten, gedragsprofilering en 
andere analysetechnieken. Op basis van de 
verwerking van persoonsgegevens, met 
name gegevens die krachtens 
Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad11 en 
Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad12 als 
gevoelig gelden, kunnen verschillende 
groepen kiezers of personen worden 
gevormd en kan worden gebruikgemaakt 
van hun kenmerken of kwetsbaarheden, 
bijvoorbeeld door op specifieke momenten 
en op specifieke plaatsen 
reclameboodschappen te verspreiden die 
inspelen op ontvankelijkheid voor een 
bepaald soort informatie/boodschap. Dit 
heeft specifieke en schadelijke gevolgen 
voor de grondrechten en fundamentele 
vrijheden van burgers wat betreft de 
verwerking van hun persoonsgegevens en 
hun vrijheid om objectieve informatie te 
ontvangen, hun mening te vormen, 
politieke beslissingen te nemen en hun 
stemrecht uit te oefenen. Dit is ongunstig 
voor het democratische proces. Er moeten 
nieuwe beperkingen en voorwaarden 
worden vastgesteld, in aanvulling op 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. De in deze 
verordening vastgestelde voorwaarden 
voor het in het kader van politieke reclame 
gebruikmaken van targeting- en 
reclameaanleveringstechnieken die 
gepaard gaan met de verwerking van 
persoonsgegevens, moeten worden 
gebaseerd op artikel 16 VWEU.

_________________ _________________
11 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 

11 Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
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van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG (algemene verordening 
gegevensbescherming) (PB L 119 van 
4.5.2016, blz. 1).

12 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

12 Verordening (EU) 2018/1725 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2018 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de 
verwerking van persoonsgegevens door de 
instellingen, organen en instanties van de 
Unie en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens, en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit 
nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 
21.11.2018, blz. 39).

Or. en

Amendement 141
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Daarom moeten targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van gegevens als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 
worden verboden. Dergelijke technieken 
moeten alleen zijn toegestaan indien 
daarvan gebruik wordt gemaakt door de 
verwerkingsverantwoordelijke of iemand 
die namens deze optreedt, met 
uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene, of door een stichting, een 
vereniging of een andere organisatie 
zonder winstoogmerk die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of 

(48) Daarom moeten targeting- en 
reclameaanleveringstechnieken in het 
kader van politieke reclame die gepaard 
gaan met de verwerking van gegevens als 
bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725, worden 
verboden.
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vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met passende waarborgen, mits de 
verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de 
organisatie of op personen die in verband 
met haar doeleinden regelmatig contact 
met haar onderhouden, en de 
persoonsgegevens niet zonder de 
toestemming van de betrokkenen buiten 
die organisatie worden verstrekt. Dit moet 
gepaard gaan met specifieke waarborgen. 
Toestemming moet worden opgevat als 
toestemming in de zin van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. Daarom 
moet geen beroep kunnen worden gedaan 
op de uitzonderingen van artikel 9, lid 2, 
punten b), c), e), f), g), h), i) en j), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten b), c), e), f), g), h), i) en j), 
van Verordening (EU) 2018/1725 voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken voor de publicatie, 
promotie of verspreiding van politieke 
reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/725.

Or. en

Amendement 142
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Daarom moeten targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van gegevens als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 

(48) Daarom moeten 
reclameaanleveringstechnieken in het 
kader van politieke reclame die gepaard 
gaan met de verwerking van gegevens als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
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lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 
worden verboden. Dergelijke technieken 
moeten alleen zijn toegestaan indien 
daarvan gebruik wordt gemaakt door de 
verwerkingsverantwoordelijke of iemand 
die namens deze optreedt, met 
uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene, of door een stichting, een 
vereniging of een andere organisatie 
zonder winstoogmerk die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met passende waarborgen, mits de 
verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de 
organisatie of op personen die in verband 
met haar doeleinden regelmatig contact 
met haar onderhouden, en de 
persoonsgegevens niet zonder de 
toestemming van de betrokkenen buiten 
die organisatie worden verstrekt. Dit moet 
gepaard gaan met specifieke waarborgen. 
Toestemming moet worden opgevat als 
toestemming in de zin van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. Daarom 
moet geen beroep kunnen worden gedaan 
op de uitzonderingen van artikel 9, lid 2, 
punten b), c), e), f), g), h), i) en j), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten b), c), e), f), g), h), i) en j), 
van Verordening (EU) 2018/1725 voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken voor de publicatie, 
promotie of verspreiding van politieke 
reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/725.

lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 
worden verboden.

Or. en

Amendement 143
Patrick Breyer
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Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Daarom moeten targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van gegevens als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 
worden verboden. Dergelijke technieken 
moeten alleen zijn toegestaan indien 
daarvan gebruik wordt gemaakt door de 
verwerkingsverantwoordelijke of iemand 
die namens deze optreedt, met 
uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene, of door een stichting, een 
vereniging of een andere organisatie 
zonder winstoogmerk die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met passende waarborgen, mits de 
verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de 
organisatie of op personen die in verband 
met haar doeleinden regelmatig contact 
met haar onderhouden, en de 
persoonsgegevens niet zonder de 
toestemming van de betrokkenen buiten 
die organisatie worden verstrekt. Dit moet 
gepaard gaan met specifieke waarborgen. 
Toestemming moet worden opgevat als 
toestemming in de zin van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. Daarom 
moet geen beroep kunnen worden gedaan 
op de uitzonderingen van artikel 9, lid 2, 
punten b), c), e), f), g), h), i) en j), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten b), c), e), f), g), h), i) en j), 
van Verordening (EU) 2018/1725 voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken voor de publicatie, 
promotie of verspreiding van politieke 
reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens als 

(48) Targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van gegevens als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 
vallen onder activiteiten met een hoog 
risico en moeten daarom worden 
verboden; targetingtechnieken moeten 
echter nog steeds worden toegestaan 
wanneer er geen sprake is van verwerking 
van persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij 
contextuele vormen van reclame. Deze 
verordening mag uitgevers, met name 
onlineplatforms, er derhalve niet van 
weerhouden op basis van contextuele 
informatie de ontvangers te bepalen aan 
wie reclame wordt getoond. De publicatie 
waartoe de ontvanger toegang heeft en de 
specifieke inhoud die wordt opgehaald, 
maakt het mogelijk om 
reclameboodschappen te plaatsen die 
relevant zijn voor de doelgroep van de 
publicatie en de specifieke inhoud, zoals 
aan de hand van hun taal of locatie. Dit is 
voldoende om targeting mogelijk te 
maken, zonder dat de verwerking van 
persoonsgegevens van de specifieke 
gebruikers vereist is. Het gebruik van de 
bedoelde contextuele informatie mag 
alleen worden toegestaan zolang het 
daarmee niet mogelijk is om een of meer 
natuurlijke personen te identificeren of te 
signaleren.
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bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/725.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om de elementen over vrijstellingen op basis van “toestemming” 
en “regelmatig contact” te schrappen. Bovendien moet – zelfs als er geen verwerking van 
persoonsgegevens is toegestaan voor targeting van politieke boodschappen – nog steeds 
worden verduidelijkt dat alternatieve vormen van targeting (bv. contextuele reclame) zijn 
toegestaan wanneer zij niet gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens.

Amendement 144
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Daarom moeten targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van gegevens als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 
worden verboden. Dergelijke technieken 
moeten alleen zijn toegestaan indien 
daarvan gebruik wordt gemaakt door de 
verwerkingsverantwoordelijke of iemand 
die namens deze optreedt, met 
uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene, of door een stichting, een 
vereniging of een andere organisatie 
zonder winstoogmerk die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met passende waarborgen, mits de 
verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de 
organisatie of op personen die in verband 
met haar doeleinden regelmatig contact 
met haar onderhouden, en de 

(48) Daarom moeten targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van gegevens als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 
aan voorwaarden worden onderworpen, 
naast de uitgebreide 
transparantiebepalingen van de 
verordening. Dergelijke technieken 
moeten alleen zijn toegestaan indien 
daarvan gebruik wordt gemaakt door de 
verwerkingsverantwoordelijke of iemand 
die namens deze optreedt, met 
uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene, of door een stichting, een 
vereniging of een andere organisatie 
zonder winstoogmerk die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met passende waarborgen, mits de 
verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de 
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persoonsgegevens niet zonder de 
toestemming van de betrokkenen buiten die 
organisatie worden verstrekt. Dit moet 
gepaard gaan met specifieke waarborgen. 
Toestemming moet worden opgevat als 
toestemming in de zin van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. Daarom 
moet geen beroep kunnen worden gedaan 
op de uitzonderingen van artikel 9, lid 2, 
punten b), c), e), f), g), h), i) en j), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten b), c), e), f), g), h), i) en j), 
van Verordening (EU) 2018/1725 voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken voor de publicatie, 
promotie of verspreiding van politieke 
reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/725.

organisatie of op personen die in verband 
met haar doeleinden regelmatig contact 
met haar onderhouden, en de 
persoonsgegevens niet zonder de 
toestemming van de betrokkenen buiten die 
organisatie worden verstrekt. Deze 
uitzonderingen zijn nodig om het in het 
Handvest van de grondrechten van de EU 
verankerde recht op vrijheid van 
meningsuiting te waarborgen. Dit moet 
gepaard gaan met specifieke waarborgen. 
Toestemming moet worden opgevat als 
toestemming in de zin van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. Daarom 
moet geen beroep kunnen worden gedaan 
op de uitzonderingen van artikel 9, lid 2, 
punten b), c), e), f), g), h), i) en j), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten b), c), e), f), g), h), i) en j), 
van Verordening (EU) 2018/1725 voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken voor de publicatie, 
promotie of verspreiding van politieke 
reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/725.

Or. en

Amendement 145
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Daarom moeten targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van gegevens als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 

(48) Daarom moeten targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van gegevens als bedoeld in 
artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 
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worden verboden. Dergelijke technieken 
moeten alleen zijn toegestaan indien 
daarvan gebruik wordt gemaakt door de 
verwerkingsverantwoordelijke of iemand 
die namens deze optreedt, met 
uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene, of door een stichting, een 
vereniging of een andere organisatie 
zonder winstoogmerk die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met passende waarborgen, mits de 
verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de 
organisatie of op personen die in verband 
met haar doeleinden regelmatig contact 
met haar onderhouden, en de 
persoonsgegevens niet zonder de 
toestemming van de betrokkenen buiten die 
organisatie worden verstrekt. Dit moet 
gepaard gaan met specifieke waarborgen. 
Toestemming moet worden opgevat als 
toestemming in de zin van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. Daarom 
moet geen beroep kunnen worden gedaan 
op de uitzonderingen van artikel 9, lid 2, 
punten b), c), e), f), g), h), i) en j), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten b), c), e), f), g), h), i) en j), 
van Verordening (EU) 2018/1725 voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken voor de publicatie, 
promotie of verspreiding van politieke 
reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/725.

worden verboden. Dergelijke technieken 
moeten alleen zijn toegestaan indien 
daarvan gebruik wordt gemaakt door de 
verwerkingsverantwoordelijke of iemand 
die namens deze optreedt, met 
uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokkene, of door een stichting, een 
vereniging of een andere organisatie 
zonder winstoogmerk die op politiek, 
levensbeschouwelijk, godsdienstig of 
vakbondsgebied werkzaam is, in het kader 
van haar gerechtvaardigde activiteiten en 
met passende waarborgen, mits de 
verwerking uitsluitend betrekking heeft op 
de leden of de voormalige leden van de 
organisatie of op personen die in verband 
met haar doeleinden regelmatig contact 
met haar onderhouden, en de 
persoonsgegevens niet zonder de 
toestemming van de betrokkenen buiten die 
organisatie worden verstrekt. Dit moet 
gepaard gaan met specifieke waarborgen. 
Toestemming moet worden opgevat als 
toestemming in de zin van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. Bovendien 
moeten targeting- en 
amplificatietechnieken ook worden 
toegestaan op basis van persoonsgegevens 
die duidelijk door het individu openbaar 
worden gemaakt. Daarom moet geen 
beroep kunnen worden gedaan op de 
uitzonderingen van artikel 9, lid 2, 
punten b), c), f), g), h), i) en j), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten b), c), f), g), h), i) en j), van 
Verordening (EU) 2018/1725 voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken voor de publicatie, 
promotie of verspreiding van politieke 
reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/725.

Or. en
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Amendement 146
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Targetingtechnieken in het 
kader van politieke reclame die gepaard 
gaan met de verwerking van 
waargenomen of afgeleide 
persoonsgegevens, moeten worden 
verboden. Targetingtechnieken in het 
kader van politieke reclame die gepaard 
gaan met de verstrekking van 
persoonsgegevens, moeten worden 
beperkt tot geslacht, leeftijd, de locatie en 
de talen die door de betrokkene worden 
gesproken.

Or. en

Amendement 147
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 ter) Dit verbod is niet van 
toepassing op interne communicatie van 
een politieke partij aan haar leden, zolang 
die communicatie strikt beperkt is tot de 
leden van de politieke partijen en 
gebaseerd zijn op door het lid verstrekte 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 148
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
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Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Met het oog op meer transparantie 
en verantwoordingsplicht moeten de 
verwerkingsverantwoordelijken bij het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens, voor 
aanvullende waarborgen zorgen. Zij 
moeten een beleidsplan vaststellen en 
uitvoeren waarin wordt beschreven hoe 
dergelijke technieken worden gebruikt 
voor het targeten van afzonderlijke 
personen en het versterken van de impact, 
en een register van hun relevante 
activiteiten bijhouden. Bij het publiceren, 
promoten of verspreiden van politieke 
reclame waarvoor gebruik wordt gemaakt 
van targeting- en amplificatietechnieken, 
moeten verwerkingsverantwoordelijken 
samen met de politieke reclameboodschap 
nuttige informatie verstrekken op grond 
waarvan de betrokkene de logica en de 
belangrijkste kenmerken van de gebruikte 
targeting kan begrijpen en kan nagaan of 
er gebruik is gemaakt van gegevens van 
derden en van aanvullende 
analysetechnieken, zoals verdere 
optimalisering van het targeten van de 
reclameboodschap tijdens de levering.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen transparantie ten aanzien van gepersonaliseerde targeting nodig, als er sowieso al 
geen sprake is van gepersonaliseerde targeting (volgens het amendement op artikel 12).

Amendement 149
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 49
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Met het oog op meer transparantie 
en verantwoordingsplicht moeten de 
verwerkingsverantwoordelijken bij het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens, voor 
aanvullende waarborgen zorgen. Zij 
moeten een beleidsplan vaststellen en 
uitvoeren waarin wordt beschreven hoe 
dergelijke technieken worden gebruikt 
voor het targeten van afzonderlijke 
personen en het versterken van de impact, 
en een register van hun relevante 
activiteiten bijhouden. Bij het publiceren, 
promoten of verspreiden van politieke 
reclame waarvoor gebruik wordt gemaakt 
van targeting- en amplificatietechnieken, 
moeten verwerkingsverantwoordelijken 
samen met de politieke reclameboodschap 
nuttige informatie verstrekken op grond 
waarvan de betrokkene de logica en de 
belangrijkste kenmerken van de gebruikte 
targeting kan begrijpen en kan nagaan of 
er gebruik is gemaakt van gegevens van 
derden en van aanvullende 
analysetechnieken, zoals verdere 
optimalisering van het targeten van de 
reclameboodschap tijdens de levering.

Schrappen

Or. en

Amendement 150
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Met het oog op meer transparantie 
en verantwoordingsplicht moeten de 
verwerkingsverantwoordelijken bij het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 

(49) Met het oog op meer transparantie 
en verantwoordingsplicht moeten de 
verwerkingsverantwoordelijken bij het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
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politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens, voor 
aanvullende waarborgen zorgen. Zij 
moeten een beleidsplan vaststellen en 
uitvoeren waarin wordt beschreven hoe 
dergelijke technieken worden gebruikt 
voor het targeten van afzonderlijke 
personen en het versterken van de impact, 
en een register van hun relevante 
activiteiten bijhouden. Bij het publiceren, 
promoten of verspreiden van politieke 
reclame waarvoor gebruik wordt gemaakt 
van targeting- en amplificatietechnieken, 
moeten verwerkingsverantwoordelijken 
samen met de politieke reclameboodschap 
nuttige informatie verstrekken op grond 
waarvan de betrokkene de logica en de 
belangrijkste kenmerken van de gebruikte 
targeting kan begrijpen en kan nagaan of er 
gebruik is gemaakt van gegevens van 
derden en van aanvullende 
analysetechnieken, zoals verdere 
optimalisering van het targeten van de 
reclameboodschap tijdens de levering.

politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens, voor 
aanvullende waarborgen zorgen. Zij 
moeten een beleidsplan vaststellen en 
uitvoeren waarin wordt beschreven hoe 
dergelijke technieken worden gebruikt 
voor het targeten van afzonderlijke 
personen en het versterken van de impact, 
jaarlijkse risicobeoordelingen verrichten 
van het gebruik van deze technieken ten 
aanzien van de fundamentele rechten en 
vrijheden van personen en de 
samenleving als geheel en een register van 
hun relevante activiteiten bijhouden. Bij 
het publiceren, promoten of verspreiden 
van politieke reclame waarvoor gebruik 
wordt gemaakt van targeting- en 
amplificatietechnieken, moeten 
verwerkingsverantwoordelijken samen met 
de politieke reclameboodschap nuttige 
informatie verstrekken op grond waarvan 
de betrokkene de logica en de belangrijkste 
kenmerken van de gebruikte targeting kan 
begrijpen en kan nagaan of er gebruik is 
gemaakt van gegevens van derden en van 
aanvullende analysetechnieken, zoals 
verdere optimalisering van het targeten van 
de reclameboodschap tijdens de levering.

Or. en

Amendement 151
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) Met het oog op meer transparantie 
en verantwoordingsplicht moeten de 
verwerkingsverantwoordelijken bij het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens, voor 
aanvullende waarborgen zorgen. Zij 

(49) Met het oog op meer transparantie 
en verantwoordingsplicht moeten de 
verwerkingsverantwoordelijken bij het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens, voor 
aanvullende waarborgen zorgen. Zij 
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moeten een beleidsplan vaststellen en 
uitvoeren waarin wordt beschreven hoe 
dergelijke technieken worden gebruikt 
voor het targeten van afzonderlijke 
personen en het versterken van de impact, 
en een register van hun relevante 
activiteiten bijhouden. Bij het publiceren, 
promoten of verspreiden van politieke 
reclame waarvoor gebruik wordt gemaakt 
van targeting- en amplificatietechnieken, 
moeten verwerkingsverantwoordelijken 
samen met de politieke reclameboodschap 
nuttige informatie verstrekken op grond 
waarvan de betrokkene de logica en de 
belangrijkste kenmerken van de gebruikte 
targeting kan begrijpen en kan nagaan of er 
gebruik is gemaakt van gegevens van 
derden en van aanvullende 
analysetechnieken, zoals verdere 
optimalisering van het targeten van de 
reclameboodschap tijdens de levering.

moeten een beleidsplan vaststellen en 
uitvoeren waarin wordt beschreven hoe 
dergelijke technieken worden gebruikt 
voor het targeten van afzonderlijke 
personen en het versterken van de impact, 
en een register van hun relevante 
activiteiten bijhouden, om te voorkomen 
dat de personen die gerichte reclame 
ontvangen, op enigerlei wijze worden 
beïnvloed bij het uitbrengen van hun 
stem. Bij het publiceren, promoten of 
verspreiden van politieke reclame 
waarvoor gebruik wordt gemaakt van 
targeting- en amplificatietechnieken, 
moeten verwerkingsverantwoordelijken 
samen met de politieke reclameboodschap 
nuttige informatie verstrekken op grond 
waarvan de betrokkene de logica en de 
belangrijkste kenmerken van de gebruikte 
targeting kan begrijpen en kan nagaan of er 
gebruik is gemaakt van gegevens van 
derden en van aanvullende 
analysetechnieken, zoals verdere 
optimalisering van het targeten van de 
reclameboodschap tijdens de levering.

Or. ro

Amendement 152
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van targeting- of 
amplificatietechnieken, moeten in hun 
transparantieverklaring informatie 
opnemen op grond waarvan de betrokken 
persoon de logica en de belangrijkste 
kenmerken van de gebruikte techniek kan 
begrijpen, alsmede informatie over het 
gebruik van gegevens van derden en 
aanvullende analytische technieken en 
een link naar het relevante beleid van de 

Schrappen
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verwerkingsverantwoordelijke. Indien de 
verwerkingsverantwoordelijke verschilt 
van de uitgever van politieke reclame, 
moet de verwerkingsverantwoordelijke het 
interne beleid of een verwijzing daarnaar 
toezenden aan de uitgever van politieke 
reclame. Aanbieders van reclamediensten 
moeten, indien nodig, aan de uitgever van 
politieke reclame de informatie toezenden 
die nodig is om aan hun verplichtingen 
uit hoofde van deze verordening te 
voldoen. De verstrekking van dergelijke 
informatie zou op basis van normen 
kunnen worden geautomatiseerd en 
geïntegreerd in de normale 
bedrijfsprocessen.

Or. en

Motivering

Er is geen transparantie ten aanzien van gepersonaliseerde targeting nodig, als er sowieso al 
geen sprake is van gepersonaliseerde targeting (volgens het amendement op artikel 12).

Amendement 153
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van targeting- of 
amplificatietechnieken, moeten in hun 
transparantieverklaring informatie 
opnemen op grond waarvan de betrokken 
persoon de logica en de belangrijkste 
kenmerken van de gebruikte techniek kan 
begrijpen, alsmede informatie over het 
gebruik van gegevens van derden en 
aanvullende analytische technieken en een 
link naar het relevante beleid van de 
verwerkingsverantwoordelijke. Indien de 
verwerkingsverantwoordelijke verschilt 
van de uitgever van politieke reclame, 
moet de verwerkingsverantwoordelijke het 

(50) Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van targeting- of 
reclameaanleveringstechnieken, moeten 
in hun transparantieverklaring informatie 
opnemen op grond waarvan de betrokken 
persoon de logica en de belangrijkste 
kenmerken van de gebruikte techniek kan 
begrijpen, alsmede informatie over het 
gebruik van gegevens van derden en 
aanvullende analytische technieken en een 
link naar het relevante beleid van de 
politieke reclamedienst. Indien de politieke 
reclamedienst verschilt van de uitgever 
van politieke reclame, moet de dienst het 
interne beleid of een verwijzing daarnaar 
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interne beleid of een verwijzing daarnaar 
toezenden aan de uitgever van politieke 
reclame. Aanbieders van reclamediensten 
moeten, indien nodig, aan de uitgever van 
politieke reclame de informatie toezenden 
die nodig is om aan hun verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening te voldoen. 
De verstrekking van dergelijke informatie 
zou op basis van normen kunnen worden 
geautomatiseerd en geïntegreerd in de 
normale bedrijfsprocessen.

toezenden aan de uitgever van politieke 
reclame. Aanbieders van reclamediensten 
moeten, indien nodig, aan de uitgever van 
politieke reclame de informatie toezenden 
die nodig is om aan hun verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening te voldoen. 
De verstrekking van dergelijke informatie 
zou op basis van normen kunnen worden 
geautomatiseerd en geïntegreerd in de 
normale bedrijfsprocessen.

Or. en

Amendement 154
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om personen in staat te stellen om 
hun rechten op het gebied van 
gegevensbescherming beter uit te oefenen, 
moeten uitgevers van politieke reclame de 
betrokkene voorzien van aanvullende 
informatie en doeltreffende instrumenten 
die de uitoefening ondersteunen van zijn 
rechten uit hoofde van het EU-
rechtskader voor gegevensbescherming, 
waaronder het recht om bezwaar te 
maken of zijn toestemming in te trekken 
wanneer hij te maken krijgt met een 
getargete politieke reclameboodschap. 
Deze informatie moet ook vanuit de 
transparantieverklaring gemakkelijk 
rechtstreeks toegankelijk zijn. De 
instrumenten die aan personen ter 
beschikking worden gesteld om de 
uitoefening van hun rechten te 
ondersteunen, moeten daadwerkelijk 
voorkomen dat een persoon te maken 
krijgt met getargete politieke 
reclameboodschappen en dat hij door een 
of meer verwerkingsverantwoordelijken 
wordt getarget op basis van specifieke 

Schrappen
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criteria.

Or. en

Motivering

Er is geen transparantie ten aanzien van gepersonaliseerde targeting nodig, als er sowieso al 
geen sprake is van gepersonaliseerde targeting (volgens het amendement op artikel 12).

Amendement 155
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 51

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51) Om personen in staat te stellen om 
hun rechten op het gebied van 
gegevensbescherming beter uit te oefenen, 
moeten uitgevers van politieke reclame de 
betrokkene voorzien van aanvullende 
informatie en doeltreffende instrumenten 
die de uitoefening ondersteunen van zijn 
rechten uit hoofde van het EU-
rechtskader voor gegevensbescherming, 
waaronder het recht om bezwaar te 
maken of zijn toestemming in te trekken 
wanneer hij te maken krijgt met een 
getargete politieke reclameboodschap. 
Deze informatie moet ook vanuit de 
transparantieverklaring gemakkelijk 
rechtstreeks toegankelijk zijn. De 
instrumenten die aan personen ter 
beschikking worden gesteld om de 
uitoefening van hun rechten te 
ondersteunen, moeten daadwerkelijk 
voorkomen dat een persoon te maken 
krijgt met getargete politieke 
reclameboodschappen en dat hij door een 
of meer verwerkingsverantwoordelijken 
wordt getarget op basis van specifieke 
criteria.

Schrappen

Or. en
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Amendement 156
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De Commissie moet de opstelling 
van gedragscodes als bedoeld in artikel 40 
van Verordening (EU) 2016/679 
aanmoedigen om de uitoefening van de 
rechten van betrokkenen in dit verband te 
ondersteunen.

Schrappen

Or. nl

Amendement 157
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De Commissie moet de opstelling 
van gedragscodes als bedoeld in artikel 40 
van Verordening (EU) 2016/679 
aanmoedigen om de uitoefening van de 
rechten van betrokkenen in dit verband te 
ondersteunen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen transparantie ten aanzien van gepersonaliseerde targeting nodig, als er sowieso al 
geen sprake is van gepersonaliseerde targeting (volgens het amendement op artikel 12).

Amendement 158
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 52
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De Commissie moet de opstelling 
van gedragscodes als bedoeld in artikel 40 
van Verordening (EU) 2016/679 
aanmoedigen om de uitoefening van de 
rechten van betrokkenen in dit verband te 
ondersteunen.

Schrappen

Or. en

Amendement 159
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De Commissie moet de opstelling 
van gedragscodes als bedoeld in artikel 40 
van Verordening (EU) 2016/679 
aanmoedigen om de uitoefening van de 
rechten van betrokkenen in dit verband te 
ondersteunen.

(52) De Commissie moet de opstelling 
van gedragscodes als bedoeld in artikel 40 
van Verordening (EU) 2016/679 
aanmoedigen om de uitoefening van de 
rechten van betrokkenen in dit verband te 
ondersteunen. In deze gedragscodes moet 
aandacht worden besteed aan de 
toepassing van dit artikel voor zowel 
online- als offlinevormen van politieke 
reclame en traditionele reclamemethoden, 
zoals folders of reclameborden.

Or. en

Amendement 160
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) De Commissie moet de opstelling 
van gedragscodes als bedoeld in artikel 40 
van Verordening (EU) 2016/679 
aanmoedigen om de uitoefening van de 

(52) De Commissie moet de opstelling 
van gedragscodes, gebaseerd op criteria 
die op Europees niveau met de lidstaten 
zijn overeengekomen, als bedoeld in 
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rechten van betrokkenen in dit verband te 
ondersteunen.

artikel 40 van Verordening (EU) 2016/679 
aanmoedigen om de uitoefening van de 
rechten van betrokkenen in dit verband te 
ondersteunen.

Or. ro

Amendement 161
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De informatie die moet worden 
verstrekt overeenkomstig alle 
voorschriften die van toepassing zijn op 
het gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken krachtens deze 
verordening, moet worden gepresenteerd 
in een formaat dat gemakkelijk 
toegankelijk, duidelijk zichtbaar en 
gebruiksvriendelijk is, onder meer door 
het gebruik van eenvoudige taal.

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is geen transparantie ten aanzien van gepersonaliseerde targeting nodig, als er sowieso al 
geen sprake is van gepersonaliseerde targeting (volgens het amendement op artikel 12).

Amendement 162
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De informatie die moet worden 
verstrekt overeenkomstig alle voorschriften 
die van toepassing zijn op het gebruik van 
targeting- en amplificatietechnieken 

(53) De informatie die moet worden 
verstrekt overeenkomstig alle voorschriften 
die van toepassing zijn op het gebruik van 
targeting- en amplificatietechnieken 
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krachtens deze verordening, moet worden 
gepresenteerd in een formaat dat 
gemakkelijk toegankelijk, duidelijk 
zichtbaar en gebruiksvriendelijk is, onder 
meer door het gebruik van eenvoudige taal.

krachtens deze verordening, moet worden 
gepresenteerd in een formaat dat 
gemakkelijk toegankelijk, duidelijk 
zichtbaar en gebruiksvriendelijk is, onder 
meer door het gebruik van eenvoudige taal, 
en geschikt is voor personen met een 
auditieve en visuele beperking.

Or. ro

Amendement 163
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Het is passend regels vast te stellen 
voor de toezending van informatie over 
targeting aan andere belanghebbende 
entiteiten. De toepasselijke regeling moet 
consistent zijn met de regeling voor de 
toezending van informatie in verband met 
de transparantievereisten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit hele artikel is irrelevant als er sowieso al geen sprake is van gepersonaliseerde targeting.

Amendement 164
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) In het belang van een doeltreffend 
toezicht op deze verordening moeten de 
toezichthoudende autoriteiten de 
bevoegdheid krijgen om de relevante regels 
te monitoren en te handhaven. Afhankelijk 

(56) In het belang van een doeltreffend 
toezicht op deze verordening moeten de 
toezichthoudende autoriteiten de 
bevoegdheid krijgen om de relevante regels 
te monitoren en te handhaven. Afhankelijk 
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van het rechtsstelsel van elke lidstaat en 
overeenkomstig het vigerende Unierecht, 
met inbegrip van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2021/xxx [wet inzake 
digitale diensten], kunnen daartoe 
verschillende nationale gerechtelijke of 
administratieve instanties worden 
aangewezen.

van het rechtsstelsel van elke lidstaat en 
overeenkomstig het vigerende Unierecht, 
met inbegrip van 
Verordening (EU) 2016/679, 
Verordening (EU) 2018/1725 en 
Verordening (EU) 2021/xxx [wet inzake 
digitale diensten], kunnen daartoe 
verschillende nationale gerechtelijke of 
administratieve instanties worden 
aangewezen.

Or. en

Amendement 165
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) Voor het toezicht op 
artikel 12 van deze verordening in het 
geval van zeer grote onlineplatforms en 
zeer grote zoekmachines moet het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming de bevoegde 
autoriteit zijn.

Or. en

Amendement 166
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) De autoriteiten die bevoegd zijn 
voor het toezicht op deze verordening 
moeten zowel op nationaal als op EU-
niveau samenwerken en daarbij optimaal 
gebruikmaken van bestaande structuren, 
waaronder nationale 

(60) De autoriteiten die bevoegd zijn 
voor het toezicht op deze verordening 
moeten zowel op nationaal als op EU-
niveau samenwerken en daarbij optimaal 
gebruikmaken van bestaande structuren, 
waaronder nationale 
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samenwerkingsnetwerken, het Europees 
samenwerkingsnetwerk voor verkiezingen 
als bedoeld in Aanbeveling 
C(2018) 5949 final en de krachtens 
Richtlijn 2010/13/EU opgerichte Europese 
Groep van regelgevende instanties voor 
audiovisuele mediadiensten. Deze 
samenwerking moet de snelle, beveiligde 
uitwisseling van informatie over kwesties 
die verband houden met de uitoefening van 
hun toezichts- en handhavingstaken uit 
hoofde van deze verordening 
vergemakkelijken, onder meer door 
gezamenlijk inbreuken vast te stellen, 
bevindingen en deskundigheid te delen en 
te overleggen over de toepassing en 
handhaving van de relevante regels.

samenwerkingsnetwerken, het Europees 
samenwerkingsnetwerk voor verkiezingen 
als bedoeld in Aanbeveling 
C(2018) 5949 final, de krachtens Richtlijn 
2010/13/EU opgerichte Europese Groep 
van regelgevende instanties voor 
audiovisuele mediadiensten en het 
krachtens Verordening (EU) 2016/679 
opgerichte Europees Comité voor 
gegevensbescherming. Deze 
samenwerking moet de snelle, beveiligde 
uitwisseling van informatie over kwesties 
die verband houden met de uitoefening van 
hun toezichts- en handhavingstaken uit 
hoofde van deze verordening 
vergemakkelijken, onder meer door 
gezamenlijk inbreuken vast te stellen, 
bevindingen en deskundigheid te delen en 
te overleggen over de toepassing en 
handhaving van de relevante regels.

Or. en

Amendement 167
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 62 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62 bis) In het geval van zeer grote 
onlineplatforms en zeer grote 
onlinezoekmachines moet de Europese 
verkiezingsautoriteit bevoegd zijn voor 
inbreuken op deze verordening, met 
uitzondering van artikel 12.

Or. en

Amendement 168
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 63
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) De autoriteiten van de lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat inbreuken op de 
in deze verordening vastgestelde 
verplichtingen worden bestraft met 
administratieve geldboeten of financiële 
sancties. Daarbij moeten zij rekening 
houden met de aard, de ernst, de frequentie 
en de duur van de inbreuk, het algemeen 
belang, de omvang en de aard van de 
verrichte activiteiten, alsmede de 
economische draagkracht van de 
inbreukpleger. In dat verband moet 
rekening worden gehouden met de cruciale 
rol die de in artikel 7 opgenomen 
verplichtingen spelen bij het doeltreffend 
nastreven van de doelstellingen van deze 
verordening. Voorts moeten zij in 
aanmerking nemen of de betrokken 
dienstverlener systematisch of 
herhaaldelijk zijn uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
bijvoorbeeld door informatie te laat aan 
belanghebbende entiteiten te verstrekken 
en, in voorkomend geval, of de aanbieder 
van politieke reclamediensten in 
verschillende lidstaten actief is. Financiële 
sancties en administratieve geldboeten 
moeten in elk afzonderlijk geval 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn, met inachtneming van toereikende en 
toegankelijke procedurele waarborgen, en 
met name om ervoor te zorgen dat het 
politieke debat open en toegankelijk blijft.

(63) De autoriteiten van de lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat inbreuken op de 
in deze verordening vastgestelde 
verplichtingen worden bestraft en 
afgeschrikt, met name door middel van 
passende administratieve geldboeten of 
financiële sancties. 
Gegevensbeschermingsautoriteiten 
moeten ervoor kunnen zorgen dat 
uitgevers geen persoonsgegevens 
verwerken voor targeting- en 
amplificatiedoeleinden. Wanneer zij 
gebruikmaken van hun corrigerende 
bevoegdheden, moeten de autoriteiten 
rekening houden met de aard, de ernst, de 
frequentie en de duur van de inbreuk, het 
algemeen belang, de omvang en de aard 
van de verrichte activiteiten, alsmede de 
economische draagkracht van de 
inbreukpleger. In dat verband moet 
rekening worden gehouden met de cruciale 
rol die de in artikel 7 opgenomen 
verplichtingen spelen bij het doeltreffend 
nastreven van de doelstellingen van deze 
verordening. Voorts moeten zij in 
aanmerking nemen of de betrokken 
dienstverlener systematisch of 
herhaaldelijk zijn uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
bijvoorbeeld door informatie te laat aan 
belanghebbende entiteiten te verstrekken 
en, in voorkomend geval, of de aanbieder 
van politieke reclamediensten in 
verschillende lidstaten actief is. Financiële 
sancties en administratieve geldboeten 
moeten in elk afzonderlijk geval 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn, met inachtneming van toereikende en 
toegankelijke procedurele waarborgen, en 
met name om ervoor te zorgen dat het 
politieke debat open en toegankelijk blijft. 
De corrigerende bevoegdheden van de 
autoriteiten moeten er met name voor 
zorgen dat meer draagkrachtige 
opdrachtgevers de prijs van financiële 
sancties niet kunnen doorberekenen in 
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een politieke reclamestrategie die 
gebaseerd is op het schenden van de 
regels in deze verordening. Aangezien de 
onrechtmatige verwerking van 
persoonsgegevens voor politieke reclame 
kan leiden tot een oneerlijk politiek 
voordeel bij een verkiezing of referendum 
dat financiële sancties niet kunnen 
verhelpen, wordt de aanvullende sanctie 
ingevoerd om politieke reclame voor 
bepaalde duur op te schorten.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt de formulering te versterken en meer nadruk te leggen op het idee dat 
de autoriteiten hun bevoegdheden zo moeten gebruiken dat verdere schendingen doeltreffend 
worden voorkomen. Aangezien de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens voor 
politieke reclame kan leiden tot een oneerlijk politiek voordeel bij een verkiezing of 
referendum dat financiële sancties niet kunnen verhelpen, wordt de aanvullende sanctie 
ingevoerd om politieke reclame voor bepaalde duur op te schorten.

Amendement 169
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) De autoriteiten van de lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat inbreuken op de 
in deze verordening vastgestelde 
verplichtingen worden bestraft met 
administratieve geldboeten of financiële 
sancties. Daarbij moeten zij rekening 
houden met de aard, de ernst, de frequentie 
en de duur van de inbreuk, het algemeen 
belang, de omvang en de aard van de 
verrichte activiteiten, alsmede de 
economische draagkracht van de 
inbreukpleger. In dat verband moet 
rekening worden gehouden met de cruciale 
rol die de in artikel 7 opgenomen 
verplichtingen spelen bij het doeltreffend 
nastreven van de doelstellingen van deze 

(63) De autoriteiten van de lidstaten, het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming en de Europese 
verkiezingsautoriteit moeten ervoor zorgen 
dat inbreuken op de in deze verordening 
vastgestelde verplichtingen worden bestraft 
met administratieve geldboeten of andere 
sancties. Daarbij moeten zij rekening 
houden met de aard, de ernst, de frequentie 
en de duur van de inbreuk, het algemeen 
belang, de omvang en de aard van de 
verrichte activiteiten, alsmede de 
economische draagkracht van de 
inbreukpleger. In dat verband moet 
rekening worden gehouden met de cruciale 
rol die de in artikel 7 opgenomen 
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verordening. Voorts moeten zij in 
aanmerking nemen of de betrokken 
dienstverlener systematisch of 
herhaaldelijk zijn uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
bijvoorbeeld door informatie te laat aan 
belanghebbende entiteiten te verstrekken 
en, in voorkomend geval, of de aanbieder 
van politieke reclamediensten in 
verschillende lidstaten actief is. Financiële 
sancties en administratieve geldboeten 
moeten in elk afzonderlijk geval 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn, met inachtneming van toereikende en 
toegankelijke procedurele waarborgen, en 
met name om ervoor te zorgen dat het 
politieke debat open en toegankelijk blijft.

verplichtingen spelen bij het doeltreffend 
nastreven van de doelstellingen van deze 
verordening. Voorts moeten zij in 
aanmerking nemen of de betrokken 
dienstverlener systematisch of 
herhaaldelijk zijn uit deze verordening 
voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, 
bijvoorbeeld door informatie te laat aan 
belanghebbende entiteiten te verstrekken 
en, in voorkomend geval, of de aanbieder 
van politieke reclamediensten in 
verschillende lidstaten actief is. Financiële 
of andere sancties en administratieve 
geldboeten moeten in elk afzonderlijk 
geval doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn, met inachtneming van 
toereikende en toegankelijke procedurele 
waarborgen, en met name om ervoor te 
zorgen dat het politieke debat open en 
toegankelijk blijft.

Or. en

Amendement 170
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) De lidstaten moeten de precieze 
duur van hun verkiezingsperioden, die 
volgens hun electorale tradities zijn 
vastgesteld, ruim vóór het begin van de 
verkiezingskalender bekendmaken.

(65) De lidstaten moeten de precieze 
duur van wettelijk erkende 
verkiezingsperioden, die volgens hun 
electorale tradities zijn vastgesteld, ruim 
vóór het begin van de verkiezingskalender 
bekendmaken.

Or. ro

Amendement 171
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Overweging 67
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Binnen twee jaar na elke verkiezing 
voor het Europees Parlement moet de 
Commissie een openbaar verslag indienen 
over de evaluatie en toetsing van deze 
verordening. Bij het opstellen van dat 
verslag moet de Commissie ook rekening 
houden met de uitvoering van deze 
verordening in de context van andere 
verkiezingen en referenda in de Unie. In 
het verslag moet onder meer worden 
nagegaan of de bepalingen van de bijlagen 
bij deze verordening nog steeds passend 
zijn of moeten worden herzien.

(67) Binnen twaalf maanden na elke 
verkiezing voor het Europees Parlement 
moet de Commissie een openbaar verslag 
indienen over de evaluatie en toetsing van 
deze verordening. Bij het opstellen van dat 
verslag moet de Commissie ook rekening 
houden met de uitvoering van deze 
verordening in de context van andere 
verkiezingen en referenda in de Unie. In 
het verslag moet onder meer worden 
nagegaan of de bepalingen van de bijlagen 
bij deze verordening nog steeds passend 
zijn of moeten worden herzien.

Or. en

Amendement 172
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de regels die met name zijn 
vastgelegd in Richtlijn 2000/31/EG, met 
inbegrip van de aansprakelijkheidsregels 
voor als tussenpersoon optredende 
dienstverleners in de artikelen 12 tot en 
met 15 van die richtlijn als gewijzigd bij 
Verordening (EU) 2021/xxx [de wet inzake 
digitale diensten], 
Verordening (EU) 2021/xxx [de wet op de 
digitale markten], Richtlijn 2002/58/EG en 
Verordening (EU) XXX [e-
privacyverordening], alsmede Richtlijn 
2010/13/EU, Richtlijn 2000/31/EG, 
Richtlijn 2002/58/EG, Richtlijn 
2005/29/EG, Richtlijn 2011/83/EU, 
Richtlijn 2006/114/EG, Richtlijn 
2006/123/EG en 
Verordening (EU) 2019/1150.

(70) Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de regels die met name zijn 
vastgelegd in Richtlijn 2000/31/EG, met 
inbegrip van de aansprakelijkheidsregels 
voor als tussenpersoon optredende 
dienstverleners in de artikelen 12 tot en 
met 15 van die richtlijn als gewijzigd bij 
Verordening (EU) 2021/xxx [de wet inzake 
digitale diensten], 
Verordening (EU) 2021/xxx [de wet op de 
digitale markten], alsmede 
Richtlijn 2010/13/EU, 
Richtlijn 2000/31/EG, 
Richtlijn 2002/58/EG, 
Richtlijn 2005/29/EG, 
Richtlijn 2011/83/EU, 
Richtlijn 2006/114/EG, 
Richtlijn 2006/123/EG en 
Verordening (EU) 2019/1150. Deze 
verordening vormt een aanvulling op en 
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doet geen afbreuk aan de Europese regels 
inzake gegevensbescherming, met name 
Verordening (EU) 2016/679, 
Verordening (EU) 2018/1725, 
Richtlijn 2002/58/EG en 
Verordening (EU) XXX [e-
privacyverordening]. Geen enkele van de 
bepalingen in deze verordening kan 
zodanig worden toegepast of uitgelegd dat 
het beschermingsniveau dat wordt 
geboden door het grondrecht op 
eerbiediging van het privéleven als 
bepaald in het Handvest van de 
grondrechten en het recht op bescherming 
van gegevens als bepaald in het Unierecht 
inzake gegevensbescherming en privacy 
wordt verlaagd of beperkt.

Or. en

Amendement 173
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Overweging 70

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(70) Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de regels die met name zijn 
vastgelegd in Richtlijn 2000/31/EG, met 
inbegrip van de aansprakelijkheidsregels 
voor als tussenpersoon optredende 
dienstverleners in de artikelen 12 tot en 
met 15 van die richtlijn als gewijzigd bij 
Verordening (EU) 2021/xxx [de wet inzake 
digitale diensten], 
Verordening (EU) 2021/xxx [de wet op de 
digitale markten], Richtlijn 2002/58/EG en 
Verordening (EU) XXX [e-
privacyverordening], alsmede Richtlijn 
2010/13/EU, Richtlijn 2000/31/EG, 
Richtlijn 2002/58/EG, Richtlijn 
2005/29/EG, Richtlijn 2011/83/EU, 
Richtlijn 2006/114/EG, Richtlijn 
2006/123/EG en 

(70) Deze verordening is niet van 
invloed op de regels die met name zijn 
vastgelegd in Richtlijn 2000/31/EG, met 
inbegrip van de aansprakelijkheidsregels 
voor als tussenpersoon optredende 
dienstverleners in de artikelen 12 tot en 
met 15 van die richtlijn als gewijzigd bij 
Verordening (EU) 2021/xxx [de wet inzake 
digitale diensten], 
Verordening (EU) 2021/xxx [de wet op de 
digitale markten], Richtlijn 2002/58/EG en 
Verordening (EU) XXX [e-
privacyverordening], alsmede 
Richtlijn 2010/13/EU, 
Richtlijn 2000/31/EG, 
Richtlijn 2002/58/EG, 
Richtlijn 2005/29/EG, 
Richtlijn 2011/83/EU, 
Richtlijn 2006/114/EG, 
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Verordening (EU) 2019/1150. Richtlijn 2006/123/EG en 
Verordening (EU) 2019/1150.

Or. en

Amendement 174
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) geharmoniseerde 
transparantieverplichtingen voor 
aanbieders van politieke reclame en 
aanverwante diensten om informatie met 
betrekking tot het verlenen van dergelijke 
diensten te bewaren, te verstrekken en 
openbaar te maken;

(a) geharmoniseerde 
transparantieverplichtingen voor 
aanbieders van politieke onlinereclame en 
aanverwante diensten om informatie met 
betrekking tot het verlenen van dergelijke 
diensten te bewaren, te verstrekken en 
openbaar te maken;

Or. en

Amendement 175
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geharmoniseerde regels voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van de 
publicatie, verspreiding of promotie van 
politieke reclame die gepaard gaan met het 
gebruik van persoonsgegevens.

(b) geharmoniseerde regels voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van de 
publicatie, verspreiding of promotie van 
politieke reclame die gepaard gaan met de 
verwerking van persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

De “verwerking” in het kader van de AVG omvat ook de “verzameling” van gegevens. Dit 
woordgebruik is in overeenstemming met de AVG.
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Amendement 176
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geharmoniseerde regels voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van de 
publicatie, verspreiding of promotie van 
politieke reclame die gepaard gaan met het 
gebruik van persoonsgegevens.

(b) geharmoniseerde regels voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van de 
publicatie, verspreiding of promotie van 
politieke onlinereclame die gepaard gaan 
met het gebruik van persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 177
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) geharmoniseerde regels voor het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken in het kader van de 
publicatie, verspreiding of promotie van 
politieke reclame die gepaard gaan met het 
gebruik van persoonsgegevens.

(b) geharmoniseerde regels voor het 
gebruik van targeting- en 
reclameaanleveringstechnieken in het 
kader van de publicatie, verspreiding of 
promotie van politieke reclame die gepaard 
gaan met het gebruik van 
persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 178
Clare Daly

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b bis) geharmoniseerde regels voor het 
gebruik van persoonsgegevens voor 
politieke onlinereclame ter aanvulling van 
de toepassing van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725.

Or. en

Amendement 179
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing 
op politieke reclame die wordt 
geproduceerd, geplaatst, gepubliceerd of 
verspreid in de Unie, of gericht is op 
particulieren in een of meer lidstaten, 
ongeacht de plaats van vestiging van de 
aanbieder van de reclamediensten en 
ongeacht de gebruikte middelen.

2. Deze verordening is van toepassing 
op politieke reclame voor lokale, regionale 
en nationale verkiezings- en 
referendumcampagnes die wordt 
geproduceerd, geplaatst, gepubliceerd of 
verspreid in de Unie, of gericht is op 
particulieren in een of meer lidstaten, 
ongeacht de plaats van vestiging van de 
aanbieder van de reclamediensten en 
ongeacht de gebruikte middelen.

Or. ro

Amendement 180
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing 
op politieke reclame die wordt 
geproduceerd, geplaatst, gepubliceerd of 
verspreid in de Unie, of gericht is op 
particulieren in een of meer lidstaten, 
ongeacht de plaats van vestiging van de 
aanbieder van de reclamediensten en 

2. Deze verordening is van toepassing 
op politieke onlinereclame die wordt 
geproduceerd, geplaatst, gepubliceerd of 
verspreid in de Unie gericht is op 
particulieren in een of meer lidstaten, 
ongeacht de plaats van vestiging van de 
aanbieder van de reclamediensten.
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ongeacht de gebruikte middelen.

Or. en

Amendement 181
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijdragen tot de goede werking van 
de interne markt voor politieke reclame en 
aanverwante diensten;

(a) bijdragen tot de goede en veilige 
werking van de interne markt voor 
politieke reclame en aanverwante diensten;

Or. en

Amendement 182
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) bijdragen tot de goede werking van 
de interne markt voor politieke reclame en 
aanverwante diensten;

(a) bijdragen tot de goede werking van 
de interne markt voor politieke 
onlinereclame en aanverwante diensten;

Or. en

Amendement 183
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) natuurlijke personen beschermen 
wat betreft de verwerking van 
persoonsgegevens.

(b) natuurlijke personen beschermen 
wat betreft de verwerking van 
persoonsgegevens, met name de 
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verwerking van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 184
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) natuurlijke personen beschermen 
wat betreft de verwerking van 
persoonsgegevens.

(b) de grondrechten van natuurlijke 
personen beschermen, met name wat 
betreft non-discriminatie en de verwerking 
van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 185
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) regels vaststellen voor een veilige 
en transparante markt voor politieke 
onlinereclame, waarbij de vrijheid van 
meningsuiting en informatie wordt 
beschermd, hetgeen inhoudt dat iedereen 
vrij is om meningen te hebben en 
informatie en ideeën te ontvangen en te 
verstrekken zonder inmenging door 
overheidsinstanties en ongeacht grenzen.

Or. en

Amendement 186
Tom Vandenkendelaere
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Geen enkele van de bepalingen in 
deze verordening kan zodanig worden 
toegepast of uitgelegd dat het 
beschermingsniveau dat wordt geboden 
door het grondrecht op vrijheid van 
meningsuiting en het grondrecht op 
eerbiediging van het privéleven als 
bepaald in het Handvest van de 
grondrechten en het recht op bescherming 
van gegevens als bepaald in het Unierecht 
inzake gegevensbescherming en privacy 
wordt verlaagd of beperkt.

Or. en

Amendement 187
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Deze verordening is van toepassing 
onverminderd de regels die zijn vastgelegd 
bij:

4. Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de regels die zijn vastgelegd 
bij:

Or. en

Amendement 188
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) Verordening (EU) 2016/679;
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Or. en

Amendement 189
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – punt g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) Verordening (EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 190
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) Verordening (EU) 2021/xxx [wet 
digitale markten].

Or. en

Amendement 191
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Deze verordening vormt een 
aanvulling op en doet geen afbreuk aan 
de toepassing van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725. Zij 
vervangt geen van de algemene 
verplichtingen uit hoofde van 
Verordening (EU) 2016/679, 
Verordening (EU) 2018/1725 en 
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Richtlijn 2002/58/EG.

Or. en

Amendement 192
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. Deze verordening voorziet niet in 
een rechtsgrond die voldoet aan de 
vereisten van artikel 6 van 
Verordening (EU) 2016/679 of artikel 5 
van Verordening (EU) 2018/1725 voor de 
verwerking van persoonsgegevens met het 
oog op politieke reclame.

Or. en

Amendement 193
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. “dienst”: elke economische 
activiteit, anders dan in loondienst, die 
gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, 
zoals bedoeld in artikel 57 VWEU;

1. “dienst”: elke economische 
activiteit, anders dan in loondienst, die 
gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt, 
zoals bedoeld in artikel 57 VWEU, op 
basis van een door alle betrokken partijen 
ondertekend schriftelijk contract of 
schriftelijke overeenkomst, zoals bedoeld 
in artikel 57 VWEU;

Or. ro

Amendement 194
Karolin Braunsberger-Reinhold
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “politieke reclame”: de productie, 
plaatsing, promotie, publicatie of 
verspreiding, op welke wijze dan ook, van 
een boodschap:

2. “politieke reclame”: de productie, 
plaatsing, promotie, publicatie of 
verspreiding, op welke wijze dan ook, 
tegen rechtstreekse betaling of 
gelijkwaardige vergoeding, van een 
boodschap:

Or. en

Motivering

Als kernbeginsel omvat de vrijheid van meningsuiting de publicatie en verspreiding van 
politieke boodschappen en andere communicatie met als doel het beïnvloeden van politieke 
opvattingen, met inbegrip van het resultaat van een verkiezing. Het als politieke reclame 
bestempelen van alle boodschappen die van invloed kunnen zijn op een verkiezing, druist in 
tegen dit beginsel. Inhoud mag alleen als politieke reclame worden beschouwd, indien deze 
beschikbaar wordt gesteld in ruil voor rechtstreekse betalingen of andere vormen van 
vergoeding.

Amendement 195
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “politieke reclame”: de productie, 
plaatsing, promotie, publicatie of 
verspreiding, op welke wijze dan ook, van 
een boodschap:

2. “politieke reclame”: de productie, 
plaatsing, publicatie, promotie of 
verspreiding, op welke wijze dan ook, van 
een boodschap als bedoeld in punt 3, a) of 
b).

Or. en

Amendement 196
Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “politieke reclame”: de productie, 
plaatsing, promotie, publicatie of 
verspreiding, op welke wijze dan ook, van 
een boodschap:

2. “politieke reclame”: de productie, 
plaatsing, promotie, publicatie of 
verspreiding, op welke wijze dan ook, in 
ruil voor een vergoeding, van een 
boodschap:

Or. en

Amendement 197
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. “politieke reclame”: de productie, 
plaatsing, promotie, publicatie of 
verspreiding, op welke wijze dan ook, van 
een boodschap:

2. “politieke onlinereclame”: de 
productie, plaatsing, promotie, publicatie 
of verspreiding van een boodschap via een 
digitaal middel:

Or. en

Amendement 198
Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) die van invloed kan zijn op het 
resultaat van een verkiezing of referendum, 
een wetgevings- of regelgevingsproces of 
stemgedrag.

(b) die beoogt en is bedoeld direct van 
invloed te zijn op het resultaat van een 
verkiezing of referendum, een wetgevings- 
of regelgevingsproces of stemgedrag.

Or. en

Amendement 199
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Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) die van invloed kan zijn op het 
resultaat van een verkiezing of referendum, 
een wetgevings- of regelgevingsproces of 
stemgedrag.

(b) die van invloed kan zijn op het 
resultaat van een verkiezing of referendum, 
of een wetgevings- of regelgevingsproces.

Or. en

Amendement 200
Karolin Braunsberger-Reinhold

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) Politieke standpunten of andere 
redactionele inhoud die onder de 
redactionele verantwoordelijkheid van een 
dienstaanbieder naar voren worden 
gebracht in programma’s van 
audiovisuele media, met inbegrip van 
lineaire en niet-lineaire uitzendingen of in 
gedrukte of onlinemedia worden 
gepubliceerd, vallen hier niet onder, tenzij 
de dienstaanbieder door een derde partij 
is vergoed voor de politieke 
reclameboodschap.

Or. en

Motivering

Bovendien waarborgen persvrijheid en andere vormen van mediavrijheid het recht om 
redactionele inhoud in alle digitale of gedrukte vormen te publiceren en te verspreiden. 
Redactionele inhoud mag niet binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen, 
tenzij deze wordt gepubliceerd in ruil voor betalingen en daardoor een reclameboodschap 
wordt, aangezien alleen de verrichting van een betaling en niet het feit dat de redactionele 
inhoud zonder vergoeding is gepubliceerd, kan worden aangetoond.
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Amendement 201
Tom Vandenkendelaere

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Inhoud, zoals politieke 
standpunten, die onder de redactionele 
verantwoordelijkheid van een 
dienstaanbieder naar voren wordt 
gebracht via audiovisuele media, met 
inbegrip van lineaire en niet-lineaire 
uitzendingen of in gedrukte of 
onlinemedia wordt gepubliceerd, valt hier 
niet onder, tenzij deze bedoeld is als een 
politieke boodschap waarvoor de 
dienstaanbieder door een derde is 
vergoed.

Or. en

Amendement 202
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. “politieke reclameboodschap”: een 
geval van politieke reclame;

3. “politieke reclameboodschap”:

(a) een boodschap van, voor of namens 
een politieke actor, of
(b) een boodschap die het resultaat van 
een verkiezing of referendum, een 
wetgevings- of regelgevingsproces of 
stemgedrag kan beïnvloeden, en hiervoor 
is bedoeld;

Or. en

Amendement 203
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Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. “politieke reclameboodschap”: een 
geval van politieke reclame;

3. “politieke 
onlinereclameboodschap”: een geval van 
politieke onlinereclame;

Or. en

Amendement 204
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. “stemgedrag”: deelname of niet-
deelname aan het stemproces of stemming 
voor of tegen bepaalde politieke actoren 
of publieke kwesties;

Or. en

Amendement 205
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4 – h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die een financiële relatie of 
zeggenschapsrelatie heeft met een van de 
in de punten a) tot en met h) genoemde 
personen of organisaties.

Or. en
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Amendement 206
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. “politieke reclamedienst”: een 
dienst die politieke reclame omvat, met 
uitzondering van een online 
tussenhandelsdienst in de zin van artikel 2, 
punt f), van Verordening (EU) 2021/XXX 
[wet inzake digitale diensten] die wordt 
verleend zonder tegenprestatie voor de 
plaatsing, publicatie of verspreiding van 
de specifieke boodschap;

5. “politieke reclamedienst”: een 
dienst die politieke reclame omvat, die 
wordt verleend zonder tegenprestatie voor 
de plaatsing, publicatie, promotie of 
verspreiding van de specifieke boodschap, 
met uitzondering van een online 
tussenhandelsdienst in de zin van artikel 2, 
punt f), van Verordening (EU) 2021/XXX 
[wet inzake digitale diensten];

Or. en

Amendement 207
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. “aanbieder van politieke 
reclamediensten”: een natuurlijke 
persoon of rechtspersoon die zich 
bezighoudt met het verlenen van politieke 
reclamediensten;

Or. en

Amendement 208
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. “politieke reclamecampagne”: de 6. “politieke reclamecampagne”: de 
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productie, plaatsing, promotie, publicatie 
of verspreiding van een reeks gerelateerde 
reclameboodschappen in het kader van een 
overeenkomst inzake politieke reclame, op 
basis van gemeenschappelijke opstelling, 
sponsoring of financiering;

productie, plaatsing, promotie, publicatie 
of verspreiding van een reeks gerelateerde 
reclameboodschappen in het kader van een 
overeenkomst inzake politieke reclame, op 
basis van gemeenschappelijke opstelling, 
sponsoring of financiering, met het oog op 
verkiezingen;

Or. ro

Amendement 209
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. “politieke reclamecampagne”: de 
productie, plaatsing, promotie, publicatie 
of verspreiding van een reeks gerelateerde 
reclameboodschappen in het kader van een 
overeenkomst inzake politieke reclame, op 
basis van gemeenschappelijke opstelling, 
sponsoring of financiering;

6. “politieke 
onlinereclamecampagne”: de productie, 
plaatsing, promotie, publicatie of 
verspreiding van een reeks gerelateerde 
reclameboodschappen in het kader van een 
overeenkomst inzake politieke 
onlinereclame, op basis van 
gemeenschappelijke opstelling, sponsoring 
of financiering;

Or. en

Amendement 210
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. “opdrachtgever”: de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon namens wie een 
politieke reclameboodschap wordt 
geproduceerd, geplaatst, gepubliceerd of 
verspreid;

7. “opdrachtgever”: de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon namens wie een 
politieke reclameboodschap wordt 
geproduceerd, geplaatst, gepubliceerd of 
verspreid, op basis van een door alle 
betrokken partijen ondertekend 
schriftelijk contract of schriftelijke 
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overeenkomst;

Or. ro

Amendement 211
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. “opdrachtgever”: de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon namens wie een 
politieke reclameboodschap wordt 
geproduceerd, geplaatst, gepubliceerd of 
verspreid;

7. “opdrachtgever”: de natuurlijke 
persoon of rechtspersoon namens wie een 
politieke reclameboodschap wordt 
geproduceerd, geplaatst, gepubliceerd, 
gepromoot of verspreid;

Or. en

Amendement 212
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. “targeting- of 
amplificatietechnieken”: technieken die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen op een 
specifieke persoon of groep personen te 
richten of om de verspreiding, het bereik of 
de zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten;

8. “targeting- of 
amplificatietechnieken”: technieken die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
onlinereclameboodschap alleen op een 
specifieke persoon of groep personen te 
richten, met name door middel van het 
verzamelen van hun gegevens voor 
pervasive tracking of onlinebewaking, of 
om de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
onlinereclameboodschap voor een 
specifieke persoon of groep personen te 
vergroten;

Or. en



PE735.535v01-00 86/185 AM\1260753NL.docx

NL

Amendement 213
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. “targeting- of 
amplificatietechnieken”: technieken die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen op een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten;

8. “targeting- of 
amplificatietechnieken”: technieken die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen op een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten, waarbij de 
voorschriften inzake persoonsgegevens 
echter in acht moeten worden genomen 
en het stemgedrag van de kiezer niet mag 
worden beïnvloed; 

Or. ro

Amendement 214
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. “targeting- of 
amplificatietechnieken”: technieken die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen op een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten;

8. “targeting- of 
amplificatietechnieken”: technieken die 
door opdrachtgevers, uitgevers van 
politieke reclame of aanbieders van 
reclamediensten worden gebruikt om een 
politieke reclameboodschap alleen te 
richten op of te verspreiden naar een 
specifieke persoon of groep personen of 
om de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten;

Or. en
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Motivering

Dit amendement dient ter verduidelijking dat zowel de targeting bij de instelling van een 
reclameboodschap als het door uitgevers en dienstverleners selecteren van gebruikers aan 
wie een reclameboodschap wordt getoond, hiermee worden gedekt.

Amendement 215
Paul Tang, Evelyn Regner, Patrick Breyer, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Martin 
Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. “targeting- of 
amplificatietechnieken”: technieken die 
worden gebruikt om een op bepaalde 
kenmerken afgestemde politieke 
reclameboodschap alleen op een specifieke 
persoon of groep personen te richten of om 
de verspreiding, het bereik of de 
zichtbaarheid van een politieke 
reclameboodschap te vergroten;

8. “targetingtechnieken”: technieken 
die worden aangeboden door uitgevers 
van politieke reclame of aanbieders van 
reclamediensten aan de opdrachtgevers 
van politieke advertenties om een politieke 
reclameboodschap alleen op een specifieke 
persoon of groep personen te richten;

Or. en

Amendement 216
Paul Tang, Evelyn Regner, Patrick Breyer, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Martin 
Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. “reclameaanleveringstechnieken”: 
geautomatiseerde technieken die door 
uitgevers van politieke reclame of 
aanbieders van reclamediensten worden 
gebruikt om te bepalen aan welke persoon 
of groep personen een politieke 
reclameboodschap wordt geleverd;

Or. en
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Amendement 217
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. “verkiezingsperiode”: de periode 
voorafgaand aan, tijdens of onmiddellijk na 
een verkiezing of referendum in een 
lidstaat, gedurende welke de 
campagneactiviteiten aan specifieke regels 
zijn onderworpen;

9. “verkiezingsperiode”: de periode 
van een bepaald aantal weken 
voorafgaand aan en tijdens of onmiddellijk 
na een verkiezing of referendum in een 
lidstaat. Tijdens de verkiezingsperiode zijn 
campagneactiviteiten aan specifieke regels 
onderworpen;

Or. en

Amendement 218
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. “verkiezingsperiode”: de periode 
voorafgaand aan, tijdens of onmiddellijk na 
een verkiezing of referendum in een 
lidstaat, gedurende welke de 
campagneactiviteiten aan specifieke regels 
zijn onderworpen;

9. “verkiezingsperiode”: de periode 
voorafgaand aan, tijdens of onmiddellijk na 
een verkiezing of referendum in een 
lidstaat, gedurende welke de 
campagneactiviteiten aan specifieke regels 
overeenkomstig het recht van de lidstaat 
zijn onderworpen;

Or. en

Amendement 219
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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10. “betrokken electoraat”: de 
populatie die stemgerechtigd is bij de 
verkiezingen of het referendum in de 
lidstaat waar een politieke 
reclameboodschap wordt verspreid, 
hetgeen het volledige electoraat van een 
lidstaat kan zijn;

Schrappen

Or. en

Amendement 220
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. “betrokken electoraat”: de populatie 
die stemgerechtigd is bij de verkiezingen 
of het referendum in de lidstaat waar een 
politieke reclameboodschap wordt 
verspreid, hetgeen het volledige electoraat 
van een lidstaat kan zijn;

10. “betrokken electoraat”: de populatie 
die stemgerechtigd is bij de verkiezingen 
of het referendum met betrekking waartoe 
een politieke onlinereclameboodschap 
wordt verspreid, hetgeen het volledige 
electoraat van een lidstaat kan zijn;

Or. en

Amendement 221
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. “uitgever van politieke reclame”: 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die politieke reclame in om het even welke 
vorm uitzendt, via een interface 
beschikbaar stelt of langs andere weg in 
het publieke domein brengt;

11. “uitgever van digitale politieke 
reclame”: een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die politieke 
onlinereclameboodschappen verspreidt 
naar de publieke digitale ruimte;

Or. en
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Amendement 222
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. “uitgever van politieke reclame”: 
een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die politieke reclame in om het even welke 
vorm uitzendt, via een interface 
beschikbaar stelt of langs andere weg in 
het publieke domein brengt;

11. “uitgever van politieke reclame”: 
een soort aanbieder van politieke 
reclamediensten die op enigerlei wijze 
politieke reclame in het publieke domein 
brengt;

Or. en

Amendement 223
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12. “verwerkingsverantwoordelijke”: 
een verwerkingsverantwoordelijke 
overeenkomstig artikel 4, lid 7, van 
Verordening (EU) 2016/679 of, in 
voorkomend geval, artikel 4, lid 8, van 
Verordening (EU) 2018/1725.

Schrappen

Or. en

Amendement 224
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. “persoonsgegevens”: in de zin van 
artikel 4, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 3, 
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lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725.

Or. en

Amendement 225
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verlenen van politieke 
reclamediensten mag niet worden verboden 
of beperkt om redenen die verband houden 
met transparantie, wanneer aan de 
voorschriften van deze verordening wordt 
voldaan.

2. Het verlenen van politieke 
reclamediensten mag niet worden verboden 
of beperkt, ook niet geografisch, om 
redenen die verband houden met 
transparantie, wanneer aan de voorschriften 
van deze verordening wordt voldaan.

Or. en

Amendement 226
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 bis
Grensoverschrijdende politieke reclame

1. Het verlenen van politieke 
reclamediensten binnen de interne markt 
mag niet uitsluitend worden beperkt op 
basis van de plaats van vestiging van de 
opdrachtgever.
2. De verlening van grensoverschrijdende 
politieke reclamediensten aan Europese 
politieke partijen kan alleen worden 
beperkt door nationale wetgeving of 
Europese wetgeving buiten deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 227
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 3 ter
Non-discriminatie

1. Uitgevers van politieke reclame of 
aanbieders van politieke reclamediensten 
mogen opdrachtgevers die legaal in de 
Europese Unie zijn gevestigd, niet 
discrimineren op grond van hun 
verblijfplaats of, in voorkomend geval, 
plaats van vestiging, wanneer die actoren 
een overeenkomst voor politieke reclame 
binnen de Unie aanvragen, sluiten of 
daarover beschikken. 
2. Weigering om diensten te verlenen in 
een lidstaat waar uitgevers van politieke 
reclame of aanbieders van politieke 
reclamediensten geen zaken doen, wordt 
niet als discriminatie beschouwd.

Or. en

Amendement 228
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieders van politieke reclamediensten 
zorgen ervoor dat opdrachtgevers of 
aanbieders van reclamediensten die 
namens een opdrachtgever optreden, hun 
diensten alleen voor politieke reclame 
kunnen gebruiken als, voorafgaand aan 
het gebruik van hun diensten voor die 
doeleinden, de volgende informatie is 
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verkregen:
(a) naam, adres, telefoonnummer en e-
mailadres van de opdrachtgever;
(b) een kopie van het 
identificatiedocument van de 
opdrachtgever of elke andere 
elektronische identificatie zoals 
gedefinieerd in artikel 3 van 
Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad;
(c) de gegevens van de betaalrekening van 
de opdrachtgever;
(d) indien de opdrachtgever in een 
openbaar register is ingeschreven, het 
register waarin de opdrachtgever is 
ingeschreven en het registratienummer of 
gelijkwaardige wijze van identificatie in 
dat register.

Or. en

Amendement 229
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de opdrachtgever of de 
aanbieder van reclamediensten die 
namens de opdrachtgever optreden, 
verklaart dat de door hem gevraagde 
dienst geen politieke reclamedienst is en 
de dienstverleners, met inbegrip van 
uitgevers, van mening zijn dat deze dienst 
een politieke reclamedienst in de zin van 
artikel 2, lid 5, is, stellen zij de 
opdrachtgevers of aanbieders van 
reclamediensten die namens een 
opdrachtgever optreden, in kennis van 
hun conclusies en de onderliggende 
redenen. Indien de opdrachtgever, na de 
conclusie van de dienstverlener te hebben 
verkregen, de verklaring niet aflegt en het 
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meningsverschil voortduurt, moet de 
kwestie worden voorgelegd aan een 
geschillenbeslechtingsmechanisme 
binnen de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 230
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de politieke reclameboodschap of 
de politieke reclamecampagne waarmee 
de dienst(en) verband houdt of houden;

(a) de politieke 
onlinereclameboodschap of de politieke 
onlinereclamecampagne waarmee de 
dienst(en) verband houdt of houden;

Or. en

Amendement 231
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de specifieke dienst of diensten die 
in verband met de politieke reclame 
wordt/worden verleend;

(b) de specifieke dienst of diensten die 
in verband met de politieke onlinereclame 
wordt/worden verleend;

Or. en

Amendement 232
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bedragen die zij in rekening 
hebben gebracht voor de verrichte dienst of 
diensten, en de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele voor de 
verrichte dienst of diensten hebben 
ontvangen; alsmede

(c) de bedragen die zij in rekening 
hebben gebracht voor de verrichte dienst of 
diensten, en de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele voor de 
verrichte dienst of diensten hebben 
ontvangen of zullen ontvangen; alsmede

Or. en

Amendement 233
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de bedragen die zij in rekening 
hebben gebracht voor de verrichte dienst of 
diensten, en de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele voor de 
verrichte dienst of diensten hebben 
ontvangen; alsmede

(c) de bedragen die zij in rekening 
hebben gebracht en hebben ontvangen 
voor de verrichte dienst of diensten, en de 
waarde van andere voordelen die zij geheel 
of ten dele voor de verrichte dienst of 
diensten hebben ontvangen; alsmede

Or. en

Amendement 234
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) indien van toepassing, de identiteit 
van de opdrachtgever en zijn 
contactgegevens.

(d) de identiteit van de politieke actor 
en, indien van toepassing, de identiteit van 
de opdrachtgever en zijn contactgegevens;

Or. en

Amendement 235
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Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) indien van toepassing, de identiteit 
van de opdrachtgever en zijn 
contactgegevens.

(d) indien van toepassing, de identiteit 
van de opdrachtgever en zijn geverifieerde 
contactgegevens.

Or. en

Amendement 236
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) indien van toepassing, de 
verkiezing, het referendum of het wet- of 
regelgevingsproces waarop de 
reclameboodschap is gericht.

Or. en

Amendement 237
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt schriftelijk bewaard; dit kan ook in 
elektronische vorm plaatsvinden. Deze 
informatie wordt bewaard gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van de 
laatste productie, plaatsing, publicatie of 
verspreiding, al naar gelang van het geval.

2. De in lid 1, punten a), b) en c), 
bedoelde informatie wordt schriftelijk 
bewaard; dit kan ook in elektronische vorm 
plaatsvinden. Deze informatie wordt 
bewaard gedurende een periode van tien 
jaar vanaf de datum van de laatste 
productie, plaatsing, publicatie of 
verspreiding, al naar gelang van het geval. 
De in lid 1, punt d), bedoelde informatie 
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wordt gedurende vijf jaar bewaard.

Or. en

Amendement 238
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt schriftelijk bewaard; dit kan ook in 
elektronische vorm plaatsvinden. Deze 
informatie wordt bewaard gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van de 
laatste productie, plaatsing, publicatie of 
verspreiding, al naar gelang van het geval.

2. De in lid 1 bedoelde informatie 
wordt schriftelijk bewaard; dit kan ook in 
elektronische vorm plaatsvinden. Deze 
informatie wordt bewaard gedurende een 
periode van vijf jaar vanaf de datum van de 
laatste productie, plaatsing, publicatie of 
verspreiding, al naar gelang van het geval, 
en is te allen tijde beschikbaar voor de 
bevoegde autoriteiten op schriftelijk 
verzoek binnen de in de nationale 
wetgeving vastgestelde of door de 
aanvrager vermelde termijn.

Or. ro

Amendement 239
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Aanbieders van politieke 
reclamediensten zorgen ervoor dat de in 
lid 1 bedoelde informatie wordt 
meegedeeld aan de uitgever van politieke 
reclame die de politieke reclame zal 
verspreiden, zodat uitgevers van politieke 
reclame hun verplichtingen uit hoofde van 
deze verordening kunnen nakomen. Deze 
informatie wordt tijdig en accuraat 
toegezonden overeenkomstig de beste 

3. Aanbieders van politieke 
reclamediensten zorgen ervoor dat de in 
lid 1 bedoelde informatie wordt 
meegedeeld aan de uitgever van digitale 
politieke reclame die de politieke 
onlinereclame zal verspreiden, zodat 
uitgevers van digitale politieke reclame 
hun verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening kunnen nakomen. Deze 
informatie wordt tijdig en accuraat 
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praktijken en de normen van de sector, 
door middel van een gestandaardiseerd 
geautomatiseerd proces, voor zover dit 
technisch mogelijk is.

toegezonden overeenkomstig de beste 
praktijken en de normen van de sector, 
door middel van een gestandaardiseerd 
geautomatiseerd proces, voor zover dit 
technisch mogelijk is.

Or. en

Amendement 240
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Transparantievereisten voor elke politieke 
reclameboodschap

Labelingvereisten voor elke politieke 
reclameboodschap

Or. en

Amendement 241
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van het aanbieden van 
politieke reclamediensten wordt elke 
politieke reclameboodschap op duidelijke, 
opvallende en ondubbelzinnige wijze 
beschikbaar gesteld, met daarbij de 
volgende informatie:

1. In het kader van het aanbieden van 
politieke onlinereclamediensten zorgt de 
uitgever van digitale politieke reclame 
ervoor dat politieke reclameboodschappen 
op duidelijke, opvallende en 
ondubbelzinnige wijze de volgende 
informatie bevatten:

Or. en

Amendement 242
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
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Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van het aanbieden van 
politieke reclamediensten wordt elke 
politieke reclameboodschap op duidelijke, 
opvallende en ondubbelzinnige wijze 
beschikbaar gesteld, met daarbij de 
volgende informatie:

1. In het kader van het aanbieden van 
politieke reclamediensten wordt elke 
politieke reclameboodschap op 
gebruiksvriendelijke, toegankelijke, 
machineleesbare, duidelijke, opvallende 
en ondubbelzinnige wijze beschikbaar 
gesteld, met daarbij de volgende 
informatie:

Or. en

Amendement 243
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In het kader van het aanbieden 
van politieke reclamediensten wordt elke 
politieke reclameboodschap op duidelijke, 
opvallende en ondubbelzinnige wijze 
beschikbaar gesteld, met daarbij de 
volgende informatie:

1. Uitgevers van politieke reclame 
zorgen ervoor dat elke in het publieke 
domein gebrachte politieke 
reclameboodschap op duidelijke, 
opvallende en ondubbelzinnige wijze de 
volgende informatie bevat:

Or. en

Amendement 244
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een mededeling dat het om een 
politieke reclameboodschap gaat;

(a) een duidelijke en ondubbelzinnige 
mededeling dat het om een politieke 
reclameboodschap gaat;

Or. en
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Amendement 245
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een mededeling dat het om een 
politieke reclameboodschap gaat;

(a) een duidelijk label dat het gaat om:

Or. en

Amendement 246
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt a – i (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) een politieke reclameboodschap, 
indien artikel 2, punt 3, a), van deze 
verordening van toepassing is; of

Or. en

Amendement 247
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt a – ii (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) een reclameboodschap voor een 
publieke kwestie, indien artikel 2, punt 3, 
b), van deze verordening van toepassing 
is;

Or. en
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Amendement 248
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de identiteit van de opdrachtgever 
van de politieke reclameboodschap en de 
entiteit die uiteindelijk zeggenschap heeft 
over de opdrachtgever;

(b) de identiteit van de politieke actor, 
opdrachtgever van de politieke 
reclameboodschap en de entiteit die 
uiteindelijk zeggenschap heeft over de 
opdrachtgever;

Or. en

Amendement 249
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de identiteit van de opdrachtgever 
van de politieke reclameboodschap en de 
entiteit die uiteindelijk zeggenschap heeft 
over de opdrachtgever;

(b) de identiteit van de opdrachtgever 
van de reclameboodschap en, in 
voorkomend geval, de entiteit of persoon 
die uiteindelijk zeggenschap heeft over de 
opdrachtgever;

Or. en

Amendement 250
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de identiteit van de opdrachtgever 
van de politieke reclameboodschap en de 
entiteit die uiteindelijk zeggenschap heeft 
over de opdrachtgever;

(b) de identiteit van de opdrachtgever 
van de politieke reclameboodschap en 
eventuele entiteiten die uiteindelijk 
zeggenschap hebben over de 
opdrachtgever of deze financieren;
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Or. en

Amendement 251
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) de relevante beslissende parameter 
of reeks beslissende parameters die 
bepalen waarom de gebruiker deze 
reclameboodschap ziet;

Or. en

Amendement 252
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een transparantieverklaring om de 
bredere context van de politieke reclame en 
de doelstellingen ervan duidelijk te maken, 
of een duidelijke aanduiding van de plaats 
waar deze gemakkelijk te vinden is.

(c) een transparantieverklaring om 
duidelijk te maken dat de 
reclameboodschap een politieke 
reclameboodschap is en om de bredere 
context van de politieke reclame en de 
doelstellingen ervan duidelijk te maken, of 
een duidelijke aanduiding van de plaats 
waar deze gemakkelijk te vinden is.

Or. en

Amendement 253
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(c) een transparantieverklaring om de 
bredere context van de politieke reclame 
en de doelstellingen ervan duidelijk te 
maken, of een duidelijke aanduiding van 
de plaats waar deze gemakkelijk te vinden 
is.

(c) een duidelijke aanduiding van de 
plaats waar een transparantieverklaring 
gemakkelijk te vinden is.

Or. en

Amendement 254
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een transparantieverklaring om de 
bredere context van de politieke reclame en 
de doelstellingen ervan duidelijk te maken, 
of een duidelijke aanduiding van de plaats 
waar deze gemakkelijk te vinden is.

(c) een transparantieverklaring, zoals 
bepaald in lid 2 van dit artikel, om de 
bredere context van de politieke reclame en 
de doelstellingen ervan duidelijk te maken, 
of een duidelijke aanduiding van de plaats 
waar deze gemakkelijk te vinden is.

Or. en

Amendement 255
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een transparantieverklaring om de 
bredere context van de politieke reclame en 
de doelstellingen ervan duidelijk te maken, 
of een duidelijke aanduiding van de plaats 
waar deze gemakkelijk te vinden is.

(c) een transparantieverklaring om de 
bredere context van de politieke reclame en 
de doelstellingen ervan duidelijk te maken, 
alsook een beschrijving van de doelgroep 
en de factoren die zijn gebruikt om de 
doelgroep te bepalen.

Or. en
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Amendement 256
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) een verklaring over de kosten van 
die afzonderlijke reclameboodschap;

Or. en

Amendement 257
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband maken uitgevers van 
politieke reclame gebruik van efficiënte en 
opvallende markerings- en labeltechnieken 
waardoor de politieke reclameboodschap 
gemakkelijk als zodanig herkenbaar is, en 
zorgen zij ervoor dat de markering of het 
label behouden blijft wanneer de politieke 
reclame verder wordt verspreid.

In dit verband stelt de Commissie binnen 
drie maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening en in overleg met 
relevante deskundigen en 
maatschappelijke organisaties een 
gedelegeerde handeling vast tot 
vaststelling van een geharmoniseerd 
ontwerp van de in lid 1, punt a), bedoelde 
labels. Voor de labels wordt 
gebruikgemaakt van efficiënte en 
opvallende markerings- en labeltechnieken 
waardoor de reclameboodschap 
gemakkelijk als zodanig herkenbaar is, en 
wordt ervoor gezorgd dat de markering of 
het label behouden blijft wanneer de 
reclame verder wordt verspreid. In de 
gedelegeerde handeling wordt rekening 
gehouden met de laatste technologische 
ontwikkelingen.

Or. en

Amendement 258
Paul Tang, Birgit Sippel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband maken uitgevers van 
politieke reclame gebruik van efficiënte en 
opvallende markerings- en labeltechnieken 
waardoor de politieke reclameboodschap 
gemakkelijk als zodanig herkenbaar is, en 
zorgen zij ervoor dat de markering of het 
label behouden blijft wanneer de politieke 
reclame verder wordt verspreid.

In dit verband maken uitgevers van 
politieke reclame gebruik van ten minste 
25 % van de weergegeven 
advertentieruimte voor doeltreffende en 
opvallende markerings- en labeltechnieken 
waardoor de politieke reclameboodschap 
gemakkelijk als zodanig herkenbaar is, en 
zorgen zij ervoor dat de markering of het 
label behouden blijft wanneer de politieke 
reclame verder wordt verspreid.

Or. en

Amendement 259
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband maken uitgevers van 
politieke reclame gebruik van efficiënte en 
opvallende markerings- en labeltechnieken 
waardoor de politieke reclameboodschap 
gemakkelijk als zodanig herkenbaar is, en 
zorgen zij ervoor dat de markering of het 
label behouden blijft wanneer de politieke 
reclame verder wordt verspreid.

In dit verband maken uitgevers van 
politieke reclame op duidelijke en 
begrijpelijke wijze gebruik van efficiënte 
en opvallende markerings- en 
labeltechnieken waardoor de politieke 
reclameboodschap gemakkelijk als zodanig 
herkenbaar is, en zorgen zij ervoor dat de 
markering of het label behouden blijft 
wanneer de politieke reclame verder wordt 
verspreid.

Or. en

Amendement 260
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In dit verband maken uitgevers van 
politieke reclame gebruik van efficiënte en 
opvallende markerings- en labeltechnieken 
waardoor de politieke reclameboodschap 
gemakkelijk als zodanig herkenbaar is, en 
zorgen zij ervoor dat de markering of het 
label behouden blijft wanneer de politieke 
reclame verder wordt verspreid.

In dit verband maken uitgevers van digitale 
politieke reclame gebruik van efficiënte en 
opvallende markerings- en labeltechnieken 
waardoor de politieke 
onlinereclameboodschap gemakkelijk als 
zodanig herkenbaar is, en zorgen zij ervoor 
dat de markering of het label behouden 
blijft wanneer de politieke onlinereclame 
verder wordt verspreid.

Or. en

Amendement 261
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Artikel 7 bis
Transparantieverklaringen en 
onlineregisters van politieke 
reclameboodschappen

Or. en

Amendement 262
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transparantieverklaring wordt in 
elke politieke reclameboodschap 
opgenomen of is aan de hand daarvan 
gemakkelijk te vinden, en bevat de 
volgende informatie:

2. De in artikel 7, lid 1, punt c), 
bedoelde transparantieverklaring is aan de 
hand van elke politieke reclameboodschap 
gemakkelijk te vinden, en bevat de 
volgende informatie:

Or. en
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Amendement 263
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De transparantieverklaring wordt in 
elke politieke reclameboodschap 
opgenomen of is aan de hand daarvan 
gemakkelijk te vinden, en bevat de 
volgende informatie:

2. De transparantieverklaring wordt in 
elke politieke onlinereclameboodschap 
opgenomen of is aan de hand daarvan 
gemakkelijk te vinden, en bevat de 
volgende informatie:

Or. en

Amendement 264
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de identiteit van de opdrachtgever 
en diens contactgegevens.

(a) de identiteit van de opdrachtgever 
en diens geverifieerde contactgegevens;

Or. en

Amendement 265
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) indien van toepassing, de identiteit 
van de entiteit die uiteindelijk 
zeggenschap heeft over de opdrachtgever 
en diens contactgegevens;

Or. en
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Amendement 266
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) indien van toepassing, de gegevens 
die worden gebruikt om hun doelgroep te 
identificeren;

Or. en

Amendement 267
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a ter) indien van toepassing, de bron van 
de gegevens die worden gebruikt om hun 
doelgroep te identificeren;

Or. en

Amendement 268
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de periode waarin de politieke 
reclameboodschap zal worden 
gepubliceerd en verspreid;

(b) de periode waarin de politieke 
reclameboodschap zal worden geplaatst, 
gepubliceerd, gepromoot en verspreid;

Or. en
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Amendement 269
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de periode waarin de politieke 
reclameboodschap zal worden 
gepubliceerd en verspreid;

(b) de periode waarin de politieke 
onlinereclameboodschap zal worden 
gepubliceerd en verspreid;

Or. en

Amendement 270
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) het bereik van de politieke 
boodschap;

Or. nl

Amendement 271
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op basis van onder meer 
informatie die overeenkomstig artikel 6, 
lid 3, is ontvangen, informatie over de 
totale uitgaven of andere voordelen die 
geheel of ten dele zijn ontvangen in ruil 
voor de productie, plaatsing, promotie, 
publicatie en verspreiding van de 
desbetreffende reclameboodschap en, in 
voorkomend geval, van de politieke 
reclamecampagne, en de bronnen 

(c) informatie over de totale bedragen 
of andere voordelen die door de uitgever 
van politieke reclame geheel of ten dele 
zijn ontvangen in ruil voor de productie, 
plaatsing, publicatie, promotie en 
verspreiding van de desbetreffende 
reclameboodschap en, in voorkomend 
geval, van de politieke reclamecampagne, 
alsook de totale bedragen of andere 
voordelen die dienstverleners vóór de 
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daarvan; uitgever hebben ontvangen voor dezelfde 
reclameboodschap en, in voorkomend 
geval, campagne;

Or. en

Amendement 272
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op basis van onder meer informatie 
die overeenkomstig artikel 6, lid 3, is 
ontvangen, informatie over de totale 
uitgaven of andere voordelen die geheel of 
ten dele zijn ontvangen in ruil voor de 
productie, plaatsing, promotie, publicatie 
en verspreiding van de desbetreffende 
reclameboodschap en, in voorkomend 
geval, van de politieke reclamecampagne, 
en de bronnen daarvan;

(c) op basis van onder meer informatie 
die overeenkomstig artikel 6, lid 3, is 
ontvangen, informatie over de totale 
uitgaven of andere voordelen die op basis 
van een door alle partijen ondertekend 
schriftelijk contract of schriftelijke 
overeenkomst geheel of ten dele zijn 
ontvangen in ruil voor de productie, 
plaatsing, promotie, publicatie en 
verspreiding van de desbetreffende 
reclameboodschap en, in voorkomend 
geval, van de politieke reclamecampagne, 
en de bronnen daarvan;

Or. ro

Amendement 273
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op basis van onder meer informatie 
die overeenkomstig artikel 6, lid 3, is 
ontvangen, informatie over de totale 
uitgaven of andere voordelen die geheel of 
ten dele zijn ontvangen in ruil voor de 
productie, plaatsing, promotie, publicatie 
en verspreiding van de desbetreffende 

(c) op basis van onder meer informatie 
die overeenkomstig artikel 6, lid 3, is 
ontvangen, informatie over de totale 
uitgaven of andere voordelen die geheel of 
ten dele zijn ontvangen in ruil voor de 
productie, plaatsing, promotie, publicatie 
en verspreiding van de desbetreffende 
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reclameboodschap en, in voorkomend 
geval, van de politieke reclamecampagne, 
en de bronnen daarvan;

reclameboodschap en, in voorkomend 
geval, van de politieke 
onlinereclamecampagne, en de bronnen 
daarvan;

Or. en

Amendement 274
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) informatie over de totale bedragen 
of andere voordelen die alle aanbieders 
van politieke reclamediensten, met 
inbegrip van uitgevers, in de volledige 
waardeketen geheel of ten dele hebben 
ontvangen voor de productie, plaatsing, 
publicatie, promotie en verspreiding van 
de desbetreffende reclameboodschap en, 
in voorkomend geval, van de politieke 
reclamecampagne;

Or. en

Amendement 275
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c ter) de bronnen van de middelen die 
zijn gebruikt met betrekking tot de 
punten c) en c bis);

Or. en

Amendement 276
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Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in voorkomend geval, een 
vermelding van de verkiezingen of 
referenda waarmee de reclameboodschap 
verband houdt;

(d) in voorkomend geval, een 
vermelding van de verkiezingen of 
referenda waarmee de reclameboodschap 
verband houdt en van de 
verspreidingsperiode overeenkomstig de 
geldige wetgeving;

Or. ro

Amendement 277
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) in voorkomend geval, een 
vermelding van de verkiezingen of 
referenda waarmee de reclameboodschap 
verband houdt;

(d) in voorkomend geval, een 
vermelding van de verkiezingen of 
referenda waarmee de reclameboodschap 
verband houdt en de betrokken 
verkiezingsperiode;

Or. en

Amendement 278
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) indien van toepassing, links naar 
onlineregisters van reclameboodschappen;

(e) links naar onlineregisters van 
politieke reclameboodschappen;

Or. en
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Amendement 279
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) indien van toepassing, links naar 
samengestelde informatie over niet-
actieve en actieve politieke 
reclameboodschappen die afkomstig zijn 
van dezelfde opdrachtgever;

Or. en

Amendement 280
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uitgevers van politieke reclame 
leveren redelijke inspanningen om ervoor 
te zorgen dat de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie volledig is, en indien 
zij van mening zijn dat dit niet het geval 
is, stellen zij de politieke 
reclameboodschap niet ter beschikking.

3. Opdrachtgevers en uitgevers van 
politieke reclame leveren, alvorens de 
reclameboodschap in het publieke domein 
te brengen, redelijke inspanningen om 
ervoor te zorgen dat de in de leden 1 en 2, 
met uitzondering van de punten c bis) en 
c ter), bedoelde informatie volledig en 
accuraat is. Met betrekking tot de 
punten c bis) en c ter) is de uitgever 
verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat 
deze informatie volledig is, terwijl de 
opdrachtgever verantwoordelijk is ervoor 
te zorgen dat deze informatie zowel 
volledig als accuraat is.

Or. en

Amendement 281
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uitgevers van politieke reclame 
leveren redelijke inspanningen om ervoor 
te zorgen dat de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie volledig is, en indien 
zij van mening zijn dat dit niet het geval is, 
stellen zij de politieke reclameboodschap 
niet ter beschikking.

3. Uitgevers van digitale politieke 
reclame leveren redelijke inspanningen om 
ervoor te zorgen dat de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie volledig en accuraat 
is, en indien zij van mening zijn dat dit niet 
het geval is, stellen zij de politieke 
onlinereclameboodschap niet ter 
beschikking.

Or. en

Amendement 282
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uitgevers van politieke reclame 
leveren redelijke inspanningen om ervoor 
te zorgen dat de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie volledig is, en indien 
zij van mening zijn dat dit niet het geval is, 
stellen zij de politieke reclameboodschap 
niet ter beschikking.

3. Uitgevers van politieke reclame 
leveren grondige inspanningen om ervoor 
te zorgen dat de in de leden 1 en 2 
bedoelde informatie volledig is, en indien 
zij van mening zijn dat dit niet het geval is, 
stellen zij de politieke reclameboodschap 
niet ter beschikking.

Or. en

Amendement 283
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De transparantieverklaringen 
worden bijgewerkt en gepresenteerd in 

4. De informatie wordt door de 
uitgevers van politieke reclame samen met 
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een formaat dat gemakkelijk toegankelijk, 
machineleesbaar (indien technisch 
mogelijk), duidelijk zichtbaar en, mede 
door het gebruik van eenvoudige taal, 
gebruiksvriendelijk is. De informatie 
wordt door de uitgevers van politieke 
reclame samen met de politieke 
reclameboodschap gepubliceerd vanaf de 
eerste publicatie ervan tot één jaar na de 
laatste publicatie ervan.

de politieke reclameboodschap 
gepubliceerd vanaf de eerste publicatie 
ervan tot de intrekking ervan. De 
transparantieverklaringen worden 
gedurende de gehele periode tot de 
intrekking van de reclameboodschap 
bijgewerkt en gepresenteerd in een 
formaat dat duidelijk zichtbaar, goed 
gestructureerd en gemakkelijk 
toegankelijk is, ook voor personen met 
een handicap, alsook gebruiksvriendelijk, 
onder meer door het gebruik van 
eenvoudige taal. De 
transparantieverklaringen moeten online 
beschikbaar worden gesteld in een 
machineleesbaar formaat en toegankelijk 
zijn via een link of gelijkwaardige 
duidelijke en gebruiksvriendelijke 
aanwijzing die in de reclameboodschap is 
opgenomen. Het gebruik van de link of 
een andere gelijkwaardige aanwijzing om 
toegang te krijgen tot de 
transparantieverklaring wordt niet 
beschouwd als verbintenis met de politieke 
reclameboodschap waarvan zij deel 
uitmaakt.

Or. en

Amendement 284
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De transparantieverklaringen 
worden bijgewerkt en gepresenteerd in een 
formaat dat gemakkelijk toegankelijk, 
machineleesbaar (indien technisch 
mogelijk), duidelijk zichtbaar en, mede 
door het gebruik van eenvoudige taal, 
gebruiksvriendelijk is. De informatie wordt 
door de uitgevers van politieke reclame 
samen met de politieke reclameboodschap 
gepubliceerd vanaf de eerste publicatie 

4. De transparantieverklaringen 
worden bijgewerkt en gepresenteerd in een 
formaat dat gemakkelijk toegankelijk, 
machineleesbaar (indien technisch 
mogelijk), duidelijk zichtbaar en, mede 
door het gebruik van eenvoudige taal, 
gebruiksvriendelijk is. De informatie wordt 
door de uitgevers van digitale politieke 
reclame samen met de politieke 
reclameboodschap gepubliceerd vanaf de 
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ervan tot één jaar na de laatste publicatie 
ervan.

eerste publicatie ervan tot één jaar na de 
laatste publicatie ervan.

Or. en

Amendement 285
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De transparantieverklaringen 
worden bijgewerkt en gepresenteerd in een 
formaat dat gemakkelijk toegankelijk, 
machineleesbaar (indien technisch 
mogelijk), duidelijk zichtbaar en, mede 
door het gebruik van eenvoudige taal, 
gebruiksvriendelijk is. De informatie wordt 
door de uitgevers van politieke reclame 
samen met de politieke reclameboodschap 
gepubliceerd vanaf de eerste publicatie 
ervan tot één jaar na de laatste publicatie 
ervan.

4. De transparantieverklaringen 
worden bijgewerkt en gepresenteerd in een 
formaat dat gemakkelijk toegankelijk, 
machineleesbaar (indien technisch 
mogelijk), duidelijk zichtbaar en, mede 
door het gebruik van eenvoudige taal, 
gebruiksvriendelijk is. De informatie wordt 
door de uitgevers van politieke reclame 
samen met de politieke reclameboodschap 
gepubliceerd vanaf de eerste publicatie 
ervan tot vijf jaar na de laatste publicatie 
ervan.

Or. en

Amendement 286
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevers van politieke reclame 
bewaren hun transparantieverklaringen, 
samen met eventuele wijzigingen, 
gedurende een periode van vijf jaar na het 
einde van de in lid 4 bedoelde periode.

5. Uitgevers van politieke reclame 
bewaren hun transparantieverklaringen, 
samen met eventuele wijzigingen, 
gedurende een periode van vijf jaar na het 
einde van de in lid 4 bedoelde periode en 
kunnen deze te allen tijde aan de 
bevoegde autoriteiten ter beschikking 
stellen op schriftelijk verzoek binnen de in 
de nationale wetgeving vastgestelde of 
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door de aanvrager vermelde termijn.

Or. ro

Amendement 287
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevers van politieke reclame 
bewaren hun transparantieverklaringen, 
samen met eventuele wijzigingen, 
gedurende een periode van vijf jaar na het 
einde van de in lid 4 bedoelde periode.

5. Uitgevers van politieke reclame 
bewaren de politieke reclameboodschap 
en de bijbehorende 
transparantieverklaring, samen met de 
geschiedenis van eventuele wijzigingen, 
gedurende een periode van vijf jaar na de 
intrekking van de reclameboodschap.

Or. en

Amendement 288
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevers van politieke reclame 
bewaren hun transparantieverklaringen, 
samen met eventuele wijzigingen, 
gedurende een periode van vijf jaar na het 
einde van de in lid 4 bedoelde periode.

5. Uitgevers van politieke reclame 
bewaren hun transparantieverklaringen, 
samen met eventuele wijzigingen, 
gedurende een periode van tien jaar na het 
einde van de in lid 4 bedoelde periode.

Or. en

Amendement 289
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevers van politieke reclame 
bewaren hun transparantieverklaringen, 
samen met eventuele wijzigingen, 
gedurende een periode van vijf jaar na het 
einde van de in lid 4 bedoelde periode.

5. Uitgevers van digitale politieke 
reclame bewaren hun 
transparantieverklaringen, samen met 
eventuele wijzigingen, gedurende een 
periode van vijf jaar na het einde van de in 
lid 4 bedoelde periode.

Or. en

Amendement 290
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevers van politieke reclame 
bewaren hun transparantieverklaringen, 
samen met eventuele wijzigingen, 
gedurende een periode van vijf jaar na het 
einde van de in lid 4 bedoelde periode.

5. Uitgevers van politieke reclame 
bewaren hun transparantieverklaringen, 
samen met eventuele wijzigingen, 
gedurende een periode van zes jaar na het 
einde van de in lid 4 bedoelde periode.

Or. en

Motivering

Om nauwlettend toezicht door waakhonden, maatschappelijke organisaties en journalisten 
mogelijk te maken, moeten de transparantieverklaringen gedurende een periode tussen twee 
verkiezingen plus één jaar worden bewaard om het effect op de verkiezing zelf goed te 
analyseren.

Amendement 291
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Uitgevers van politieke reclame die 
zeer grote onlineplatforms zijn in de zin 
van artikel 25 van 

6. Uitgevers van politieke reclame die 
zeer grote onlineplatforms zijn in de zin 
van artikel 25 van 
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Verordening (EU) 2021/xxx [de DSA] 
zorgen ervoor dat in de door hen 
overeenkomstig artikel 30 van die 
verordening [wet inzake digitale diensten] 
ter beschikking gestelde registers voor elke 
geregistreerde politieke reclameboodschap 
de in lid 2 bedoelde informatie ter 
beschikking wordt gesteld.

Verordening (EU) 2021/xxx [de DSA] 
zorgen ervoor dat in de door hen 
overeenkomstig artikel 30, lid 1, van die 
verordening [wet inzake digitale diensten] 
ter beschikking gestelde registers voor elke 
geregistreerde politieke reclameboodschap 
de in lid 2 bedoelde informatie ter 
beschikking wordt gesteld en dat de 
relevante bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten realtimetoegang hebben tot 
dergelijke informatie. De registers 
bevatten alle versies van de 
reclameboodschap.

Or. en

Amendement 292
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Uitgevers van politieke reclame die 
zeer grote onlineplatforms zijn in de zin 
van artikel 25 van 
Verordening (EU) 2021/xxx [de DSA] 
zorgen ervoor dat in de door hen 
overeenkomstig artikel 30 van die 
verordening [wet inzake digitale diensten] 
ter beschikking gestelde registers voor elke 
geregistreerde politieke reclameboodschap 
de in lid 2 bedoelde informatie ter 
beschikking wordt gesteld.

6. Uitgevers van digitale politieke 
reclame die zeer grote onlineplatforms zijn 
in de zin van artikel 25 van 
Verordening (EU) 2021/xxx [de DSA] 
zorgen ervoor dat in de door hen 
overeenkomstig artikel 30 van die 
verordening [wet inzake digitale diensten] 
ter beschikking gestelde registers voor elke 
geregistreerde politieke reclameboodschap 
de in lid 2 bedoelde informatie ter 
beschikking wordt gesteld.

Or. en

Amendement 293
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 6 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Uitgevers van politieke reclame die 
geen zeer grote onlineplatforms zijn in de 
zin van artikel 25 van 
Verordening (EU) 2021/xxx [de DSA], 
stellen voor de toepassing van deze 
verordening een register voor politieke 
reclameboodschappen op overeenkomstig 
artikel 30, lid 1, van die verordening en 
stellen voor elke politieke 
reclameboodschap in een dergelijk 
register de in lid 2 bedoelde informatie ter 
beschikking en zorgen ervoor dat de 
relevante bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten realtimetoegang tot dergelijke 
informatie hebben. De registers bevatten 
alle versies van de reclameboodschap.

Or. en

Amendement 294
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten, met inbegrip van de 
bevoegde autoriteiten, en de Commissie 
moedigen de opstelling aan van 
gedragscodes die moeten bijdragen tot de 
juiste toepassing van dit artikel, met in 
achtneming van de specifieke kenmerken 
van de betrokken dienstverleners en de 
specifieke behoeften van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen in de zin van 
artikel 3 van Richtlijn 2013/34/EU.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het is geen goede praktijk dat de toepassing van bindende wetgeving wordt vastgelegd in 
overeenkomsten met diegenen die door de wetgeving zijn gebonden. Democratische 
instellingen moeten hierop toezien, zonder dat zij toestemming nodig hebben van degenen die 
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aan verplichtingen zijn onderworpen. Indien nodig zijn uitvoeringshandelingen of 
gedelegeerde handelingen – of officiële richtsnoeren – passende instrumenten ter 
ondersteuning van de toepassing van wetgeving.

Amendement 295
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten, met inbegrip van de 
bevoegde autoriteiten, en de Commissie 
moedigen de opstelling aan van 
gedragscodes die moeten bijdragen tot de 
juiste toepassing van dit artikel, met in 
achtneming van de specifieke kenmerken 
van de betrokken dienstverleners en de 
specifieke behoeften van micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen in de zin van 
artikel 3 van Richtlijn 2013/34/EU.

7. De lidstaten, met inbegrip van de 
bevoegde autoriteiten, en de Commissie 
moedigen de opstelling aan van 
richtsnoeren en gedragscodes die moeten 
bijdragen tot de juiste toepassing van dit 
artikel, met in achtneming van de 
specifieke kenmerken van de betrokken 
dienstverleners en de specifieke behoeften 
van micro-, kleine en middelgrote 
ondernemingen in de zin van artikel 3 van 
Richtlijn 2013/34/EU. In deze 
richtsnoeren en gedragscodes wordt 
aandacht besteed aan de toepassing van 
dit artikel voor politieke online- alsook 
offlinereclame.

Or. en

Amendement 296
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage I te 
wijzigen door elementen aan de krachtens 
lid 2 van dit artikel te verstrekken 
informatie toe te voegen dan wel 
elementen te wijzigen of te schrappen, 

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage I te 
wijzigen door elementen aan de krachtens 
lid 2 van dit artikel te verstrekken 
informatie toe te voegen dan wel 
elementen te wijzigen of te schrappen, 
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indien een dergelijke wijziging in het licht 
van de technologische ontwikkelingen 
noodzakelijk is voor een goed begrip van 
de bredere context en de doelstellingen van 
de politieke reclameboodschap.

indien een dergelijke wijziging in het licht 
van de technologische ontwikkelingen 
noodzakelijk is voor een goed begrip van 
de bredere context en de doelstellingen van 
de politieke reclameboodschap, zonder de 
mate van transparantie te verminderen.

Or. en

Amendement 297
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij politieke 
reclamediensten aanbieden, nemen de 
uitgevers van politieke reclame als 
onderdeel van hun bestuursverslag [in de 
zin van artikel 19 van Richtlijn 
2013/34/EU], dat deel uitmaakt van hun 
jaarrekeningen, informatie op over de 
bedragen of de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele in ruil 
voor die diensten hebben ontvangen, 
alsook over het gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken, geaggregeerd per 
campagne.

1. Wanneer zij politieke 
reclamediensten aanbieden, nemen de 
uitgevers van politieke reclame als 
onderdeel van hun bestuursverslag [in de 
zin van artikel 19 van Richtlijn 
2013/34/EU], dat deel uitmaakt van hun 
jaarrekeningen, informatie op over de 
bedragen of de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele in ruil 
voor die diensten hebben ontvangen, op 
basis van een door alle betrokken partijen 
ondertekend schriftelijk contract of 
schriftelijke overeenkomst, alsook over het 
gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken, geaggregeerd per 
campagne.

Or. ro

Amendement 298
Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij politieke 1. Wanneer zij politieke 
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reclamediensten aanbieden, nemen de 
uitgevers van politieke reclame als 
onderdeel van hun bestuursverslag [in de 
zin van artikel 19 van Richtlijn 
2013/34/EU], dat deel uitmaakt van hun 
jaarrekeningen, informatie op over de 
bedragen of de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele in ruil 
voor die diensten hebben ontvangen, 
alsook over het gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken, geaggregeerd per 
campagne.

reclamediensten aanbieden, nemen de 
uitgevers van politieke reclame als 
onderdeel van hun bestuursverslag [in de 
zin van artikel 18 van 
Richtlijn 2013/34/EU], dat afzonderlijk 
deel uitmaakt van hun aanvullende 
informatieverschaffing, informatie op over 
de bedragen of de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele in ruil 
voor die diensten hebben ontvangen, 
alsook over het gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken, geaggregeerd per 
campagne.

Or. en

Amendement 299
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij politieke 
reclamediensten aanbieden, nemen de 
uitgevers van politieke reclame als 
onderdeel van hun bestuursverslag [in de 
zin van artikel 19 van Richtlijn 
2013/34/EU], dat deel uitmaakt van hun 
jaarrekeningen, informatie op over de 
bedragen of de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele in ruil 
voor die diensten hebben ontvangen, 
alsook over het gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken, geaggregeerd per 
campagne.

1. Wanneer zij politieke 
reclamediensten aanbieden, nemen de 
uitgevers van digitale politieke reclame als 
onderdeel van hun bestuursverslag [in de 
zin van artikel 19 van 
Richtlijn 2013/34/EU], dat deel uitmaakt 
van hun jaarrekeningen, informatie op over 
de bedragen of de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele in ruil 
voor die diensten hebben ontvangen, 
alsook over het gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken, geaggregeerd per 
campagne.

Or. en

Amendement 300
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij politieke 
reclamediensten aanbieden, nemen de 
uitgevers van politieke reclame als 
onderdeel van hun bestuursverslag [in de 
zin van artikel 19 van Richtlijn 
2013/34/EU], dat deel uitmaakt van hun 
jaarrekeningen, informatie op over de 
bedragen of de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele in ruil 
voor die diensten hebben ontvangen, 
alsook over het gebruik van targeting- en 
amplificatietechnieken, geaggregeerd per 
campagne.

1. Wanneer zij politieke 
reclamediensten aanbieden, nemen de 
uitgevers van politieke reclame als 
onderdeel van hun bestuursverslag [in de 
zin van artikel 19 van 
Richtlijn 2013/34/EU], dat deel uitmaakt 
van hun jaarrekeningen, informatie op over 
de bedragen of de waarde van andere 
voordelen die zij geheel of ten dele in ruil 
voor die diensten hebben ontvangen, 
alsook over het gebruik van targeting- en 
reclameaanleveringstechnieken, 
geaggregeerd per campagne.

Or. en

Amendement 301
Tom Vandendriessche

Voorstel voor een verordening
Artikel 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 9 Schrappen
Melding van mogelijk onwettige politieke 

reclameboodschappen
1. Wanneer zij politieke reclamediensten 
aanbieden, stellen de uitgevers van 
politieke reclame in waarmee personen 
hun kosteloos kunnen melden dat een 
bepaalde door hen gepubliceerde 
reclameboodschap niet in 
overeenstemming is met deze verordening.
2. Informatie over de wijze waarop 
politieke reclameboodschappen als 
bedoeld in lid 1 moeten worden gemeld, 
dient gebruiksvriendelijk te zijn en 
gemakkelijk toegankelijk, ook vanuit de 
transparantieverklaring.
3. Uitgevers van politieke reclame maken 
het mogelijk dat de in lid 1 bedoelde 
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informatie langs elektronische weg wordt 
ingediend. De uitgever van politieke 
reclame informeert de personen over het 
gevolg dat aan de in lid 1 bedoelde 
melding is gegeven.
4. Veelvuldige meldingen uit hoofde van 
lid 1 betreffende dezelfde 
reclameboodschap of reclamecampagne 
kunnen collectief worden beantwoord, 
onder meer door te verwijzen naar een 
verklaring op de website van de betrokken 
uitgever van politieke reclame.

Or. nl

Amendement 302
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij politieke 
reclamediensten aanbieden, stellen de 
uitgevers van politieke reclame in waarmee 
personen hun kosteloos kunnen melden dat 
een bepaalde door hen gepubliceerde 
reclameboodschap niet in 
overeenstemming is met deze verordening.

1. Wanneer zij politieke 
reclamediensten aanbieden, stellen de 
uitgevers van politieke reclame in waarmee 
personen hun kosteloos en op 
gebruiksvriendelijke wijze kunnen melden 
dat een bepaalde door hen gepubliceerde 
reclameboodschap niet in 
overeenstemming is met deze verordening.

Or. en

Amendement 303
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer zij politieke 
reclamediensten aanbieden, stellen de 
uitgevers van politieke reclame in waarmee 

1. Wanneer zij politieke 
onlinereclamediensten aanbieden, stellen 
de uitgevers van digitale politieke reclame 
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personen hun kosteloos kunnen melden dat 
een bepaalde door hen gepubliceerde 
reclameboodschap niet in 
overeenstemming is met deze verordening.

in waarmee personen hun kosteloos kunnen 
melden dat een bepaalde door hen 
gepubliceerde reclameboodschap niet in 
overeenstemming is met deze verordening.

Or. en

Amendement 304
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uitgevers van politieke reclame 
maken het mogelijk dat de in lid 1 
bedoelde informatie langs elektronische 
weg wordt ingediend. De uitgever van 
politieke reclame informeert de personen 
over het gevolg dat aan de in lid 1 bedoelde 
melding is gegeven.

3. Uitgevers van politieke reclame 
maken het mogelijk dat de in lid 1 
bedoelde informatie langs elektronische 
weg wordt ingediend. Melders zijn niet 
verplicht persoonsgegevens te 
verstrekken. De uitgever van politieke 
reclame informeert de personen die ervoor 
kiezen om contactgegevens te verstrekken, 
over het gevolg dat aan de in lid 1 bedoelde 
melding is gegeven.

Or. en

Motivering

Dit amendement is bedoeld om anonieme meldingen door insiders zonder het risico op 
nadelige gevolgen mogelijk te maken.

Amendement 305
Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uitgevers van politieke reclame 
maken het mogelijk dat de in lid 1 
bedoelde informatie langs elektronische 
weg wordt ingediend. De uitgever van 

3. Uitgevers van politieke reclame 
maken het mogelijk dat de in lid 1 
bedoelde informatie langs elektronische 
weg wordt ingediend. De uitgever van 
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politieke reclame informeert de personen 
over het gevolg dat aan de in lid 1 bedoelde 
melding is gegeven.

politieke reclame kan de bevoegde 
autoriteiten om advies vragen over 
kwesties die in die indiening aan de orde 
zijn gesteld, en informeert de personen 
over het gevolg dat aan de in lid 1 bedoelde 
melding is gegeven.

Or. en

Amendement 306
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Uitgevers van politieke reclame 
maken het mogelijk dat de in lid 1 
bedoelde informatie langs elektronische 
weg wordt ingediend. De uitgever van 
politieke reclame informeert de personen 
over het gevolg dat aan de in lid 1 bedoelde 
melding is gegeven.

3. Uitgevers van digitale politieke 
reclame maken het mogelijk dat de in lid 1 
bedoelde informatie langs elektronische 
weg wordt ingediend. De uitgever van 
digitale politieke reclame informeert de 
personen over het gevolg dat aan de in lid 1 
bedoelde melding is gegeven.

Or. en

Amendement 307
Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De uitgevers van politieke reclame 
onderzoeken en behandelen de in lid 1 
bedoelde melding dienovereenkomstig op 
een zorgvuldige, objectieve en niet-
discriminerende wijze en zonder onnodige 
vertraging. Wanneer uit de melding blijkt 
dat het gaat om politieke reclame met 
betrekking tot een specifieke verkiezing of 
een referendum, onderzoeken en 
behandelen de uitgevers van politieke 
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reclame de melding met spoed wanneer 
die verkiezing of dat referendum binnen 
dertig dagen na de melding zal 
plaatsvinden.

Or. en

Amendement 308
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Veelvuldige meldingen uit hoofde 
van lid 1 betreffende dezelfde 
reclameboodschap of reclamecampagne 
kunnen collectief worden beantwoord, 
onder meer door te verwijzen naar een 
verklaring op de website van de betrokken 
uitgever van politieke reclame.

4. Veelvuldige meldingen uit hoofde 
van lid 1 betreffende dezelfde 
reclameboodschap of reclamecampagne 
kunnen op geautomatiseerde wijze worden 
beantwoord.

Or. en

Amendement 309
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Veelvuldige meldingen uit hoofde 
van lid 1 betreffende dezelfde 
reclameboodschap of reclamecampagne 
kunnen collectief worden beantwoord, 
onder meer door te verwijzen naar een 
verklaring op de website van de betrokken 
uitgever van politieke reclame.

4. Veelvuldige meldingen uit hoofde 
van lid 1 betreffende dezelfde 
reclameboodschap of reclamecampagne 
kunnen collectief worden beantwoord, 
onder meer door te verwijzen naar een 
verklaring op de website van de betrokken 
uitgever van digitale politieke reclame.

Or. en
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Amendement 310
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een motivering waarin wordt 
uitgelegd waarvoor de informatie wordt 
gevraagd en waarom het verzoek 
noodzakelijk en evenredig is, tenzij met het 
verzoek wordt beoogd strafbare feiten te 
voorkomen, te onderzoeken, op te sporen 
en te vervolgen, en openbaarmaking van de 
redenen voor het verzoek die doelstelling 
in gevaar zouden brengen;

(a) een beknopte motivering waarin 
wordt uitgelegd waarvoor de informatie 
wordt gevraagd en waarom het verzoek 
noodzakelijk en evenredig is, tenzij met het 
verzoek wordt beoogd strafbare feiten te 
voorkomen, te onderzoeken, op te sporen 
en te vervolgen, en openbaarmaking van de 
redenen voor het verzoek die doelstelling 
in gevaar zouden brengen;

Or. en

Amendement 311
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Na ontvangst van een verzoek uit 
hoofde van lid 1 bevestigen aanbieders van 
politieke reclamediensten binnen twee 
werkdagen de ontvangst van dat verzoek 
en stellen zij de autoriteit in kennis van de 
maatregelen die zijn genomen om daaraan 
te voldoen. De betrokken dienstverlener 
verstrekt de gevraagde informatie binnen 
tien werkdagen.

2. Na ontvangst van een verzoek uit 
hoofde van lid 1 bevestigen aanbieders van 
politieke reclamediensten binnen twee 
werkdagen de ontvangst van dat verzoek 
en stellen zij de autoriteit in kennis van de 
maatregelen die zijn genomen om daaraan 
te voldoen. De betrokken dienstverlener 
verstrekt de gevraagde informatie binnen 
vijf werkdagen.

Or. en

Amendement 312
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van politieke 
reclamediensten nemen passende 
maatregelen om de in artikel 6 bedoelde 
informatie op verzoek en kosteloos aan 
belanghebbende entiteiten toe te zenden.

1. Aanbieders van politieke 
reclamediensten nemen passende 
maatregelen om de in artikel 6 bedoelde 
informatie op verzoek zo snel mogelijk en 
uiterlijk twee maanden na het verzoek in 
een gebruiksvriendelijk formaat en 
kosteloos aan belanghebbende entiteiten 
toe te zenden.

Or. en

Amendement 313
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) leden van een krachtens het 
nationale recht of het recht van de Unie 
gemachtigde maatschappelijke organisatie 
waarvan de statutaire doelstellingen de 
bescherming en bevordering van het 
algemeen belang zijn;

(b) leden van een maatschappelijke 
organisatie waarvan de statutaire 
doelstellingen de bescherming en 
bevordering van het algemeen belang zijn;

Or. en

Amendement 314
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – punt d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) journalisten die in een lidstaat 
door nationale, Europese of 
internationale organen zijn 
geaccrediteerd.

Or. en
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Amendement 315
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot deze belanghebbende entiteiten 
behoren ook journalisten die in een 
lidstaat zijn geaccrediteerd door 
nationale, Europese of internationale 
organen.

Schrappen

Or. en

Amendement 316
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot deze belanghebbende entiteiten 
behoren ook journalisten die in een lidstaat 
zijn geaccrediteerd door nationale, 
Europese of internationale organen.

Tot deze belanghebbende entiteiten 
behoren ook journalisten.

Or. en

Amendement 317
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na een verzoek van een 
belanghebbende entiteit stelt de 
dienstverlener alles in het werk om de 
gevraagde informatie of zijn met redenen 
omklede reactie als bedoeld in lid 5 binnen 

3. Na een verzoek van een 
belanghebbende entiteit stelt de 
dienstverlener alles in het werk om de 
gevraagde informatie of zijn met redenen 
omklede reactie als bedoeld in lid 5 binnen 
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een maand te verstrekken. twee weken te verstrekken.

Or. en

Amendement 318
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Na een verzoek van een 
belanghebbende entiteit stelt de 
dienstverlener alles in het werk om de 
gevraagde informatie of zijn met redenen 
omklede reactie als bedoeld in lid 5 binnen 
een maand te verstrekken.

3. Na een verzoek van een 
belanghebbende entiteit verstrekt de 
dienstverlener binnen een maand de 
gevraagde informatie of zijn met redenen 
omklede reactie als bedoeld in lid 5.

Or. en

Amendement 319
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer verzoeken uit hoofde van 
lid 1 kennelijk ongegrond, onduidelijk of 
buitensporig zijn, met name wegens 
gebrek aan duidelijkheid, kan de 
dienstverlener weigeren te antwoorden. In 
dat geval stuurt de betrokken 
dienstverlener een met redenen omkleed 
antwoord naar de belanghebbende entiteit 
die het verzoek heeft gedaan.

5. Wanneer verzoeken uit hoofde van 
lid 1 kennelijk onduidelijk zijn, met name 
wegens gebrek aan duidelijkheid, kan de 
dienstverlener weigeren te antwoorden. In 
dat geval stuurt de betrokken 
dienstverlener een met redenen omkleed 
antwoord naar de belanghebbende entiteit 
die het verzoek heeft gedaan.

Or. en

Amendement 320
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Wanneer verzoeken op grond van 
lid 1 veelvuldig worden gedaan en de 
verwerking ervan aanzienlijke kosten met 
zich meebrengt, kan de dienstverlener een 
redelijke en evenredige vergoeding in 
rekening brengen, die in geen geval hoger 
mag zijn dan de administratieve kosten 
voor het verstrekken van de gevraagde 
informatie.

Schrappen

Or. en

Amendement 321
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Het is aan de dienstverleners om 
aan te tonen dat een verzoek kennelijk 
ongegrond, onduidelijk of buitensporig is, 
of dat verzoeken veelvuldig worden 
gedaan en aanzienlijke verwerkingskosten 
met zich meebrengen.

7. Het is aan de dienstverleners om 
aan te tonen dat een verzoek onduidelijk is.

Or. en

Amendement 322
Christian Doleschal, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

III TARGETING EN 
AMPLIFICATIE VAN POLITIEKE 

III TARGETING EN 
AMPLIFICATIE VAN DIGITALE 
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RECLAME POLITIEKE RECLAME

Or. en

Amendement 323
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

III TARGETING EN 
AMPLIFICATIE VAN POLITIEKE 
RECLAME

III TARGETING EN 
AMPLIFICATIE VAN POLITIEKE 
ONLINERECLAME

Or. en

Amendement 324
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Specifieke vereisten inzake targeting en 
amplificatie

Specifieke vereisten inzake het gebruik 
van persoonsgegevens voor targeting- en 
amplificatietechnieken

Or. en

Amendement 325
Paul Tang, Evelyn Regner, Patrick Breyer, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Martin 
Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 Specifieke vereisten inzake 
targeting en amplificatie

12 Specifieke vereisten inzake 
targeting en reclameaanlevering
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Or. en

Amendement 326
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 
zijn in het kader van politieke reclame 
verboden.

Schrappen

Or. en

Amendement 327
Paul Tang, Evelyn Regner, Patrick Breyer, Birgit Sippel, Alex Agius Saliba, Martin 
Schirdewan

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 
zijn in het kader van politieke reclame 
verboden.

1. Targeting- en 
reclameaanleveringstechnieken gaan niet 
gepaard met de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van 
politieke reclame.

Or. en

Amendement 328
Clare Daly
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 
zijn in het kader van politieke reclame 
verboden.

1. Targeting- en 
reclameaanleveringstechnieken die gepaard 
gaan met de verwerking van 
persoonsgegevens, zijn in het kader van 
politieke reclame verboden.

Or. en

Amendement 329
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens 
als bedoeld in artikel 9, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 
zijn in het kader van politieke reclame 
verboden.

1. Targeting- en 
amplificatietechnieken die gepaard gaan 
met de verwerking van persoonsgegevens 
als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 5, 
lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725, 
zijn in het kader van politieke reclame 
verboden.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft geen gehoor gegeven aan de oproep van de Commissie LIBE om de 
gepersonaliseerde targeting van politieke boodschappen te verbieden. De gepersonaliseerde 
manipulatie van verkiezingen en referenda door de individuele voorkeuren en angsten van de 
gebruiker uit te buiten, is een speciale categorie van onlinedreiging, omdat het invloed 
uitoefent op mechanismen die de kern vormen voor het laten functioneren van onze 
democratische samenleving. Is de Commissie Cambridge Analytica en de verrassende 
verkiezing van Trump tot president al vergeten? De integriteit van verkiezingen en referenda 
is van algemeen belang en kan niet aan individuele keuzes worden onderworpen.



AM\1260753NL.docx 137/185 PE735.535v01-00

NL

Amendement 330
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Targeting- en 
amplificatietechnieken die betrekking 
hebben op de verwerking van 
persoonsgegevens als bedoeld in artikel 9, 
lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 en 
artikel 10, lid 1, van 
Verordening (EU) 2018/1725 in het kader 
van politieke reclame, kunnen worden 
toegepast in de situaties als bedoeld in 
artikel 9, lid 2, punten a), d) en e), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten a), d) en e), van 
Verordening (EU) 2018/1725, met 
inachtneming van de democratische 
rechten van EU-burgers – zowel kiezers 
als kandidaten of politieke partijen –, met 
name de vrijheid van meningsuiting en 
informatie zoals vastgelegd in het 
Handvest van de grondrechten van de EU.

Or. en

Amendement 331
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het verbod van lid 1 belet 
opdrachtgevers, uitgevers van politieke 
reclame of aanbieders van 
reclamediensten niet om te bepalen aan 
wie politieke reclame wordt getoond op 
basis van de context waarin de 
reclameboodschap wordt gepubliceerd.
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Or. en

Motivering

Via de publicatie of website waartoe de ontvanger toegang heeft, en de specifieke opgehaalde 
inhoud (met inbegrip van trefwoorden) kunnen reclameboodschappen worden geplaatst die 
relevant zijn voor de doelgroep van de publicatie en de specifieke inhoud. De publicatie of 
inhoud is geschreven in een bepaalde taal, kan betrekking hebben op een bepaalde locatie of 
regio en kan meestal van belang zijn voor personen van een bepaald geslacht of bepaalde 
leeftijdsgroep. Dit is voldoende om targeting mogelijk te maken, zonder dat de verwerking 
van persoonsgegevens van de specifieke gebruikers vereist is.

Amendement 332
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke politieke reclameboodschap 
waarop overeenkomstig artikel 12 
targeting is toegepast, wordt gelabeld 
overeenkomstig artikel 7 en voldoet aan 
alle vereisten van hoofdstuk II.

Or. en

Amendement 333
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in de eerste zin vastgestelde 
verbod is niet van toepassing in de 
situaties bedoeld in artikel 9, lid 2, 
punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2018/1725.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Deze uitzondering (toestemming, legitieme doeleinden) maakt lid 1 en het verbod niet 
afdwingbaar, met andere woorden een “lege huls”. Hiermee wordt voorbijgegaan aan het 
doel van het verbod. Advies 2/2022 van de EDPS schaart zich hierachter (zie blz. 9-10).

Amendement 334
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in de eerste zin vastgestelde 
verbod is niet van toepassing in de 
situaties bedoeld in artikel 9, lid 2, 
punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2018/1725.

Schrappen

Or. en

Amendement 335
Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in de eerste zin vastgestelde 
verbod is niet van toepassing in de 
situaties bedoeld in artikel 9, lid 2, 
punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2018/1725.

Schrappen

Or. en

Amendement 336
Paul Tang, Birgit Sippel
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in de eerste zin vastgestelde 
verbod is niet van toepassing in de 
situaties bedoeld in artikel 9, lid 2, 
punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2018/1725.

Schrappen

Or. en

Amendement 337
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het in de eerste zin vastgestelde 
verbod is niet van toepassing in de 
situaties bedoeld in artikel 9, lid 2, 
punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 10, 
lid 2, punten a) en d), van 
Verordening (EU) 2018/1725.

Schrappen

Or. en

Amendement 338
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in het kader van politieke 
reclame gebruik wordt gemaakt van 
targeting- of amplificatietechnieken die 

Schrappen
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gepaard gaan met de verwerking van 
persoonsgegevens, gelden voor de 
verwerkingsverantwoordelijken, in 
aanvulling op de vereisten van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725, naargelang 
het geval, de volgende vereisten:
(a) een intern beleid vaststellen en 
uitvoeren waarin duidelijk en in 
eenvoudige taal in het bijzonder wordt 
beschreven hoe dergelijke technieken 
worden gebruikt om personen te targeten 
of de impact van de boodschap te 
versterken, en dit beleid gedurende een 
periode van vijf jaar handhaven;
(b) registers bijhouden inzake het gebruik 
van targeting of amplificatie, de relevante 
mechanismen, technieken en kenmerken 
die zijn gebruikt, en de bron(nen) van de 
persoonsgegevens die zijn gebruikt;
(c) samen met de politieke reclame 
aanvullende informatie verstrekken die 
nodig is om de betrokkene in staat te 
stellen te begrijpen wat de onderliggende 
logica en de belangrijkste kenmerken van 
die techniek zijn en of er gebruik is 
gemaakt van gegevens van derden en van 
aanvullende analysetechnieken. Deze 
informatie omvat de in bijlage II vermelde 
elementen.

Or. en

Motivering

Dit lid moet worden geschrapt, omdat het overbodig wordt gemaakt door ons voorstel om 
elke verwerking van persoonsgegevens met het oog op targeting van natuurlijke personen 
voor politieke onlinereclame te verbieden.

Amendement 339
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in het kader van politieke 
reclame gebruik wordt gemaakt van 
targeting- of amplificatietechnieken die 
gepaard gaan met de verwerking van 
persoonsgegevens, gelden voor de 
verwerkingsverantwoordelijken, in 
aanvulling op de vereisten van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725, naargelang 
het geval, de volgende vereisten:

Schrappen

(a) een intern beleid vaststellen en 
uitvoeren waarin duidelijk en in 
eenvoudige taal in het bijzonder wordt 
beschreven hoe dergelijke technieken 
worden gebruikt om personen te targeten 
of de impact van de boodschap te 
versterken, en dit beleid gedurende een 
periode van vijf jaar handhaven;
(b) registers bijhouden inzake het gebruik 
van targeting of amplificatie, de relevante 
mechanismen, technieken en kenmerken 
die zijn gebruikt, en de bron(nen) van de 
persoonsgegevens die zijn gebruikt;
(c) samen met de politieke reclame 
aanvullende informatie verstrekken die 
nodig is om de betrokkene in staat te 
stellen te begrijpen wat de onderliggende 
logica en de belangrijkste kenmerken van 
die techniek zijn en of er gebruik is 
gemaakt van gegevens van derden en van 
aanvullende analysetechnieken. Deze 
informatie omvat de in bijlage II vermelde 
elementen.

Or. en

Motivering

Dit lid is irrelevant als er sowieso al geen sprake is van gepersonaliseerde targeting.

Amendement 340
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
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Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer in het kader van politieke 
reclame gebruik wordt gemaakt van 
targeting- of amplificatietechnieken die 
gepaard gaan met de verwerking van 
persoonsgegevens, gelden voor de 
verwerkingsverantwoordelijken, in 
aanvulling op de vereisten van 
Verordening (EU) 2016/679 en 
Verordening (EU) 2018/1725, naargelang 
het geval, de volgende vereisten:

Schrappen

(a) een intern beleid vaststellen en 
uitvoeren waarin duidelijk en in 
eenvoudige taal in het bijzonder wordt 
beschreven hoe dergelijke technieken 
worden gebruikt om personen te targeten 
of de impact van de boodschap te 
versterken, en dit beleid gedurende een 
periode van vijf jaar handhaven;
(b) registers bijhouden inzake het gebruik 
van targeting of amplificatie, de relevante 
mechanismen, technieken en kenmerken 
die zijn gebruikt, en de bron(nen) van de 
persoonsgegevens die zijn gebruikt;
(c) samen met de politieke reclame 
aanvullende informatie verstrekken die 
nodig is om de betrokkene in staat te 
stellen te begrijpen wat de onderliggende 
logica en de belangrijkste kenmerken van 
die techniek zijn en of er gebruik is 
gemaakt van gegevens van derden en van 
aanvullende analysetechnieken. Deze 
informatie omvat de in bijlage II vermelde 
elementen.

Or. en

Amendement 341
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – punt a



PE735.535v01-00 144/185 AM\1260753NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een intern beleid vaststellen en 
uitvoeren waarin duidelijk en in 
eenvoudige taal in het bijzonder wordt 
beschreven hoe dergelijke technieken 
worden gebruikt om personen te targeten 
of de impact van de boodschap te 
versterken, en dit beleid gedurende een 
periode van vijf jaar handhaven;

(a) een intern beleid vaststellen en 
uitvoeren waarin duidelijk en in 
eenvoudige taal in het bijzonder wordt 
beschreven hoe dergelijke technieken 
worden gebruikt om personen te targeten 
of de impact van de boodschap te 
versterken, zonder daarbij het stemgedrag 
van de kiezer te beïnvloeden, en dit beleid 
gedurende een periode van vijf jaar 
handhaven;

Or. ro

Amendement 342
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een intern beleid vaststellen en 
uitvoeren waarin duidelijk en in 
eenvoudige taal in het bijzonder wordt 
beschreven hoe dergelijke technieken 
worden gebruikt om personen te targeten 
of de impact van de boodschap te 
versterken, en dit beleid gedurende een 
periode van vijf jaar handhaven;

(a) een intern beleid vaststellen en 
uitvoeren waarin duidelijk en in 
eenvoudige taal in het bijzonder wordt 
beschreven hoe dergelijke technieken 
worden gebruikt om personen te targeten 
of de impact van de boodschap te 
versterken, en dit beleid gedurende een 
periode van zes jaar handhaven; dit interne 
beleid moet openbaar worden gemaakt;

Or. en

Amendement 343
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 3 – punt a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) een interne jaarlijkse 
risicobeoordeling verrichten van het 
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gebruik ten aanzien van de fundamentele 
rechten en vrijheden van personen en de 
samenleving als geheel; de resultaten van 
deze risicobeoordelingen worden 
openbaargemaakt;

Or. en

Amendement 344
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van targeting- of 
amplificatietechnieken, nemen in de 
krachtens artikel 7 vereiste 
transparantieverklaring de in lid 3, 
punt c), bedoelde informatie en een link 
naar het in lid 3, punt a), bedoelde beleid 
op. Indien de 
verwerkingsverantwoordelijke verschilt 
van de uitgever van reclame, zendt de 
verwerkingsverantwoordelijke het interne 
beleid of een verwijzing daarnaar toe aan 
de uitgever van politieke reclame.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid moet worden geschrapt, omdat het overbodig wordt gemaakt door ons voorstel om 
elke verwerking van persoonsgegevens met het oog op targeting van natuurlijke personen 
voor politieke onlinereclame te verbieden.

Amendement 345
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van targeting- of 
amplificatietechnieken, nemen in de 
krachtens artikel 7 vereiste 
transparantieverklaring de in lid 3, 
punt c), bedoelde informatie en een link 
naar het in lid 3, punt a), bedoelde beleid 
op. Indien de 
verwerkingsverantwoordelijke verschilt 
van de uitgever van reclame, zendt de 
verwerkingsverantwoordelijke het interne 
beleid of een verwijzing daarnaar toe aan 
de uitgever van politieke reclame.

Schrappen

Or. en

Amendement 346
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van targeting- of 
amplificatietechnieken, nemen in de 
krachtens artikel 7 vereiste 
transparantieverklaring de in lid 3, 
punt c), bedoelde informatie en een link 
naar het in lid 3, punt a), bedoelde beleid 
op. Indien de 
verwerkingsverantwoordelijke verschilt 
van de uitgever van reclame, zendt de 
verwerkingsverantwoordelijke het interne 
beleid of een verwijzing daarnaar toe aan 
de uitgever van politieke reclame.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is irrelevant als er sowieso al geen sprake is van gepersonaliseerde targeting.
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Amendement 347
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van in lid 3 bedoelde 
targeting- of amplificatietechnieken, 
vermelden in of samen met de reclame en 
de transparantieverklaring bedoeld in 
artikel 7 bis een verwijzing naar 
doeltreffende middelen om individuele 
personen te ondersteunen bij de 
uitoefening van hun rechten uit hoofde 
van Verordening (EU) 2016/679.

Schrappen

Or. en

Amendement 348
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van in lid 3 bedoelde 
targeting- of amplificatietechnieken, 
vermelden in of samen met de reclame en 
de transparantieverklaring bedoeld in 
artikel 7 bis een verwijzing naar 
doeltreffende middelen om individuele 
personen te ondersteunen bij de 
uitoefening van hun rechten uit hoofde 
van Verordening (EU) 2016/679.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is irrelevant als er sowieso al geen sprake is van gepersonaliseerde targeting.
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Amendement 349
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van in lid 3 bedoelde 
targeting- of amplificatietechnieken, 
vermelden in of samen met de reclame en 
de transparantieverklaring bedoeld in 
artikel 7 bis een verwijzing naar 
doeltreffende middelen om individuele 
personen te ondersteunen bij de 
uitoefening van hun rechten uit hoofde 
van Verordening (EU) 2016/679.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid moet worden geschrapt, omdat het overbodig wordt gemaakt door ons voorstel om 
elke verwerking van persoonsgegevens met het oog op targeting van natuurlijke personen 
voor politieke onlinereclame te verbieden.

Amendement 350
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van in lid 3 bedoelde 
targeting- of amplificatietechnieken, 
vermelden in of samen met de reclame en 
de transparantieverklaring bedoeld in 
artikel 7 bis een verwijzing naar 
doeltreffende middelen om individuele 
personen te ondersteunen bij de uitoefening 
van hun rechten uit hoofde van 
Verordening (EU) 2016/679.

5. Uitgevers van politieke reclame die 
gebruikmaken van in lid 3 bedoelde 
targeting- of amplificatietechnieken, 
vermelden in of samen met de reclame en 
de transparantieverklaring bedoeld in 
artikel 7 bis een verwijzing naar 
doeltreffende middelen om individuele 
personen te ondersteunen bij de uitoefening 
van hun rechten uit hoofde van 
Verordening (EU) 2016/679. De 
transparantieverklaring moet een 
zichtbare link bevatten naar een 
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gemakkelijk toegankelijke interface 
waarin gebruikers hun toestemming 
kunnen geven of weigeren, om af te zien 
van targeting- en amplificatietechnieken 
als bedoeld in lid 1.

Or. en

Amendement 351
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig deze bepaling 
te verstrekken informatie wordt 
gepresenteerd in een formaat dat 
gemakkelijk toegankelijk, 
machineleesbaar (indien technisch 
uitvoerbaar), duidelijk zichtbaar en, mede 
door het gebruik van eenvoudige taal, 
gebruiksvriendelijk is.

Schrappen

Or. en

Amendement 352
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig deze bepaling 
te verstrekken informatie wordt 
gepresenteerd in een formaat dat 
gemakkelijk toegankelijk, 
machineleesbaar (indien technisch 
uitvoerbaar), duidelijk zichtbaar en, mede 
door het gebruik van eenvoudige taal, 
gebruiksvriendelijk is.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit lid moet worden geschrapt, omdat het overbodig wordt gemaakt door ons voorstel om 
elke verwerking van persoonsgegevens met het oog op targeting van natuurlijke personen 
voor politieke onlinereclame te verbieden.

Amendement 353
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De overeenkomstig deze bepaling 
te verstrekken informatie wordt 
gepresenteerd in een formaat dat 
gemakkelijk toegankelijk, 
machineleesbaar (indien technisch 
uitvoerbaar), duidelijk zichtbaar en, mede 
door het gebruik van eenvoudige taal, 
gebruiksvriendelijk is.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is irrelevant als er sowieso al geen sprake is van gepersonaliseerde targeting.

Amendement 354
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Aanbieders van reclamediensten 
zenden, indien nodig, aan de 
verwerkingsverantwoordelijke de 
informatie toe die nodig is om aan lid 3 te 
voldoen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Dit lid is irrelevant als er sowieso al geen sprake is van gepersonaliseerde targeting.

Amendement 355
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Aanbieders van reclamediensten 
zenden, indien nodig, aan de 
verwerkingsverantwoordelijke de 
informatie toe die nodig is om aan lid 3 te 
voldoen.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid moet worden geschrapt, omdat het overbodig wordt gemaakt door ons voorstel om 
elke verwerking van persoonsgegevens met het oog op targeting van natuurlijke personen 
voor politieke onlinereclame te verbieden.

Amendement 356
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Aanbieders van reclamediensten 
zenden, indien nodig, aan de 
verwerkingsverantwoordelijke de 
informatie toe die nodig is om aan lid 3 te 
voldoen.

Schrappen

Or. en

Amendement 357
Patrick Breyer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage II te 
wijzigen door elementen van de krachtens 
lid 3, punt c), van dit artikel te verstrekken 
informatie aan te passen of te schrappen, 
in het licht van de technologische 
ontwikkelingen inzake het relevante 
wetenschappelijke onderzoek en van 
ontwikkelingen op het gebied van het 
toezicht door de bevoegde autoriteiten en 
relevante richtsnoeren als vastgesteld 
door de bevoegde instanties.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit lid is irrelevant als er sowieso al geen sprake is van gepersonaliseerde targeting.

Amendement 358
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage II te 
wijzigen door elementen van de krachtens 
lid 3, punt c), van dit artikel te verstrekken 
informatie aan te passen of te schrappen, 
in het licht van de technologische 
ontwikkelingen inzake het relevante 
wetenschappelijke onderzoek en van 
ontwikkelingen op het gebied van het 
toezicht door de bevoegde autoriteiten en 
relevante richtsnoeren als vastgesteld 
door de bevoegde instanties.

Schrappen
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Or. en

Motivering

Dit lid moet worden geschrapt, omdat het overbodig wordt gemaakt door ons voorstel om 
elke verwerking van persoonsgegevens met het oog op targeting van natuurlijke personen 
voor politieke onlinereclame te verbieden.

Amendement 359
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 19 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om bijlage II te 
wijzigen door elementen van de krachtens 
lid 3, punt c), van dit artikel te verstrekken 
informatie aan te passen of te schrappen, 
in het licht van de technologische 
ontwikkelingen inzake het relevante 
wetenschappelijke onderzoek en van 
ontwikkelingen op het gebied van het 
toezicht door de bevoegde autoriteiten en 
relevante richtsnoeren als vastgesteld 
door de bevoegde instanties.

Schrappen

Or. en

Amendement 360
Christian Doleschal

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis.  Met de targeting en amplificatie 
van digitale politieke reclame wordt 
beoogd kiezers bij het democratische 
debat te betrekken en politieke 
onderwerpen onder hun aandacht te 
brengen. Digitale politieke reclame heeft 
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als functie kiezers te informeren, en 
targeting- en amplificatietechnieken 
kunnen bijdragen tot het bevorderen van 
democratische participatie, mits deze 
technieken in overeenstemming zijn met 
alle regels inzake gegevensprivacy die zijn 
vastgelegd in Verordening (EU) 2016/679.
 De volgende targeting- en 
amplificatiemethoden zijn toegestaan: 
(a) de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 om politieke 
reclame te identificeren en te verspreiden 
onder primaire kiezers; 
 (b) de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 om politieke 
reclame te identificeren en te verspreiden 
onder sociaaldemografische cohorten; 
(c) de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 voor een 
politieke partij om politieke reclame te 
identificeren en te verspreiden onder haar 
leden, voormalige leden en gelieerde 
personen; 
(d) de verwerking van gegevens over 
leeftijd, geslacht, taal, beroep, 
geografische locatie en belangen 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 om politieke 
reclame te identificeren en te verspreiden 
onder groepen personen.

Or. en

Amendement 361
Christian Doleschal, Lena Düpont

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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8 ter.  Met de targeting en amplificatie 
van digitale politieke reclame wordt 
beoogd kiezers bij het democratische 
debat te betrekken en politieke 
onderwerpen onder hun aandacht te 
brengen. Digitale politieke reclame heeft 
als functie kiezers te informeren, en 
targeting- en amplificatietechnieken 
kunnen bijdragen tot het bevorderen van 
democratische participatie, mits deze 
technieken in overeenstemming zijn met 
alle regels inzake gegevensprivacy die zijn 
vastgelegd in 
Verordening (EU) 2016/679. 
De volgende targeting- en 
amplificatiemethoden zijn toegestaan: 
(a) de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 om politieke 
reclame te identificeren en te verspreiden 
onder primaire kiezers; 
(b) de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 om politieke 
reclame te identificeren en te verspreiden 
onder sociaaldemografische cohorten; 
 (c) de verwerking van persoonsgegevens 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 voor een 
politieke partij om politieke reclame te 
identificeren en te verspreiden onder haar 
leden, voormalige leden en gelieerde 
personen; 
(d) de verwerking van gegevens over 
leeftijd, geslacht, taal, beroep, 
geografische locatie en belangen 
overeenkomstig 
Verordening (EU) 2016/679 om politieke 
reclame te identificeren en te verspreiden 
onder groepen personen. 

Or. en

Amendement 362
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Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Specifieke vereisten inzake het gebruik 

van persoonsgegevens voor politieke 
onlinereclame

1. Aanbieders van intermediaire diensten 
verwerken geen persoonsgegevens met het 
oog op targeting van natuurlijke personen 
voor politieke onlinereclame.
2. Deze bepaling belet aanbieders van 
intermediaire diensten niet om politieke 
onlinereclame weer te geven die is 
gebaseerd op contextuele informatie, zoals 
trefwoorden.
3. Het gebruik van de in lid 2 bedoelde 
contextuele informatie is alleen 
toegestaan indien hierdoor geen directe 
of, in combinatie met andere informatie, 
indirecte identificatie van een natuurlijke 
persoon of een groep natuurlijke 
personen mogelijk is. 

Or. en

Amendement 363
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Toezending van informatie over targeting 

en amplificatie aan andere 
belanghebbende entiteiten

1. De in artikel 12 bedoelde 
verwerkingsverantwoordelijke neemt 
passende maatregelen om overeenkomstig 



AM\1260753NL.docx 157/185 PE735.535v01-00

NL

artikel 11, lid 1, op verzoek van 
belanghebbende entiteiten de in artikel 12 
bedoelde informatie toe te zenden.
2. Het bepaalde in artikel 11, leden 2 tot 
en met 7, is van overeenkomstige 
toepassing.

Or. en

Amendement 364
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Toezending van informatie over targeting 

en amplificatie aan andere 
belanghebbende entiteiten

1. De in artikel 12 bedoelde 
verwerkingsverantwoordelijke neemt 
passende maatregelen om overeenkomstig 
artikel 11, lid 1, op verzoek van 
belanghebbende entiteiten de in artikel 12 
bedoelde informatie toe te zenden.
2. Het bepaalde in artikel 11, leden 2 tot 
en met 7, is van overeenkomstige 
toepassing.

Or. en

Motivering

Dit hele artikel is irrelevant als er sowieso al geen sprake is van gepersonaliseerde targeting.

Amendement 365
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 13 Schrappen
Toezending van informatie over targeting 

en amplificatie aan andere 
belanghebbende entiteiten

1. De in artikel 12 bedoelde 
verwerkingsverantwoordelijke neemt 
passende maatregelen om overeenkomstig 
artikel 11, lid 1, op verzoek van 
belanghebbende entiteiten de in artikel 12 
bedoelde informatie toe te zenden.
2. Het bepaalde in artikel 11, leden 2 tot 
en met 7, is van overeenkomstige 
toepassing.

Or. en

Motivering

Dit artikel moet worden geschrapt, omdat het overbodig wordt gemaakt door ons voorstel om 
elke verwerking van persoonsgegevens met het oog op targeting van natuurlijke personen 
voor politieke onlinereclame te verbieden.

Amendement 366
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 51 van 
Verordening (EU) 2016/679 of artikel 52 
van Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde 
toezichthoudende autoriteiten zijn bevoegd 
om op hun respectieve bevoegdheidsgebied 
toezicht te houden op de toepassing van 
artikel 12 van deze verordening. Artikel 58 
van Verordening (EU) 2016/679 en 
artikel 58 van 
Verordening (EU) 2018/1725 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
Hoofdstuk VII van 
Verordening (EU) 2016/679 is van 
toepassing op activiteiten die onder 

1. Onverminderd artikel 51 van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 52 
van Verordening (EU) 2018/1725 zijn de 
in artikel 51 van 
Verordening (EU) 2016/679 of artikel 52 
van Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde 
toezichthoudende autoriteiten bevoegd om 
op hun respectieve bevoegdheidsgebied 
toezicht te houden op de toepassing van 
artikel 12 van deze verordening. Artikel 58 
van Verordening (EU) 2016/679 en 
artikel 58 van 
Verordening (EU) 2018/1725 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
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artikel 12 van deze verordening vallen. Hoofdstuk VII van 
Verordening (EU) 2016/679 is van 
toepassing op activiteiten die onder 
artikel 12 van deze verordening vallen.

Or. en

Motivering

Dit amendement wordt ingevoegd naar aanleiding van het verzoek van de EDPS om te 
verduidelijken dat de verwerking van persoonsgegevens in het kader van politieke reclame 
buiten het toepassingsgebied van artikel 12 aan het algemene toezicht van de 
gegevensbeschermingsautoriteiten onderworpen blijft.

Amendement 367
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 51 van 
Verordening (EU) 2016/679 of artikel 52 
van Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde 
toezichthoudende autoriteiten zijn bevoegd 
om op hun respectieve bevoegdheidsgebied 
toezicht te houden op de toepassing van 
artikel 12 van deze verordening. Artikel 58 
van Verordening (EU) 2016/679 en 
artikel 58 van 
Verordening (EU) 2018/1725 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
Hoofdstuk VII van 
Verordening (EU) 2016/679 is van 
toepassing op activiteiten die onder 
artikel 12 van deze verordening vallen.

1. De in artikel 51 van 
Verordening (EU) 2016/679 of artikel 52 
van Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde 
toezichthoudende autoriteiten zijn bevoegd 
om op hun respectieve bevoegdheidsgebied 
toezicht te houden op de toepassing van 
deze verordening, in het bijzonder 
artikel 12. Artikel 58 van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 58 
van Verordening (EU) 2018/1725 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
Hoofdstuk VII van 
Verordening (EU) 2016/679 is van 
toepassing op activiteiten die onder 
artikel 12 van deze verordening vallen.

Or. en

Amendement 368
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De in artikel 51 van 
Verordening (EU) 2016/679 of artikel 52 
van Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde 
toezichthoudende autoriteiten zijn bevoegd 
om op hun respectieve bevoegdheidsgebied 
toezicht te houden op de toepassing van 
artikel 12 van deze verordening. Artikel 58 
van Verordening (EU) 2016/679 en 
artikel 58 van 
Verordening (EU) 2018/1725 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
Hoofdstuk VII van 
Verordening (EU) 2016/679 is van 
toepassing op activiteiten die onder 
artikel 12 van deze verordening vallen.

1. De in artikel 51 van 
Verordening (EU) 2016/679 of artikel 52 
van Verordening (EU) 2018/1725 bedoelde 
toezichthoudende autoriteiten zijn bevoegd 
om op hun respectieve bevoegdheidsgebied 
toezicht te houden op de toepassing van 
deze verordening. Artikel 58 van 
Verordening (EU) 2016/679 en artikel 58 
van Verordening (EU) 2018/1725 zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
Hoofdstuk VII van 
Verordening (EU) 2016/679 is van 
toepassing op activiteiten die onder deze 
verordening vallen.

Or. en

Amendement 369
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien de uitgever van politieke 
reclame een zeer groot onlineplatform of 
een zeer grote onlinezoekmachine is, kan 
het Europees Comité voor 
gegevensbescherming een procedure 
inleiden als het een inbreuk op artikel 12 
van deze verordening vermoedt.

Or. en

Amendement 370
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De inleiding van een procedure op 
grond van lid 1 bis door het Europees 
Comité voor gegevensbescherming 
ontslaat de nationale 
gegevensbeschermingautoriteit(en) of, 
indien van toepassing, bevoegde 
autoriteiten van hun bevoegdheden om 
toezicht te houden op de verplichtingen 
uit hoofde van deze verordening en die te 
handhaven.

Or. en

Amendement 371
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De nationale 
gegevensbeschermingautoriteiten 
verstrekken het Europees Comité voor 
gegevensbescherming zonder onnodige 
vertraging, nadat zij in kennis zijn gesteld 
van het inleiden van de procedure, alle 
informatie waarover zij beschikken over 
de inbreuk in kwestie.

Or. en

Amendement 372
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Bij de uitoefening van zijn 
onderzoeksbevoegdheden uit hoofde van 
deze verordening kan het Europees 
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Comité voor gegevensbescherming de 
individuele of gezamenlijke steun vragen 
van elke nationale 
gegevensbeschermingautoriteit waarop de 
vermeende inbreuk betrekking heeft, met 
inbegrip van de 
gegevensbeschermingautoriteit van de 
plaats van vestiging.

Or. en

Amendement 373
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Waar van toepassing, wijzen de 
lidstaten bevoegde autoriteiten aan voor 
het toezicht op de naleving door als 
tussenpersoon optredende dienstverleners, 
in de zin van Verordening (EU) 2021/xxx 
[DSA], van de verplichtingen van de 
artikelen 5 tot en met 11 en 14 van deze 
verordening. De krachtens 
Verordening (EU) 2021/xxx [wet inzake 
digitale diensten] aangewezen bevoegde 
autoriteiten kunnen ook een van de 
bevoegde autoriteiten zijn die zijn 
aangewezen om erop toe te zien dat online 
tussenpersonen voldoen aan de 
verplichtingen van de artikelen 5 tot en 
met 11 en 14 van deze verordening. In 
elke lidstaat is de in artikel 38 van 
Verordening (EU) 2021/xxx bedoelde 
coördinator voor digitale diensten 
verantwoordelijk voor de coördinatie op 
nationaal niveau met betrekking tot 
aanbieders van intermediaire diensten als 
omschreven in Verordening (EU) 2021/xxx 
[wet inzake digitale diensten]. Artikel 45, 
leden 1 tot en met 4, en artikel 46, lid 1, 
van Verordening (EU) 2021/xxx [wet 
inzake digitale diensten] zijn van 
toepassing op aangelegenheden die 

2. Waar van toepassing, is de in 
artikel 38 van Verordening (EU) 2021/xxx 
[DSA] bedoelde coördinator voor digitale 
diensten bevoegd voor het toezicht op de 
naleving door als tussenpersoon 
optredende dienstverleners, in de zin van 
Verordening (EU) 2021/xxx [DSA], van de 
verplichtingen van deze verordening. De 
coördinator voor digitale diensten is tevens 
verantwoordelijk voor de coördinatie op 
nationaal niveau met betrekking tot 
aanbieders van intermediaire diensten als 
omschreven in Verordening (EU) 2021/xxx 
[wet inzake digitale diensten].
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verband houden met de toepassing van 
deze verordening met betrekking tot als 
tussenpersoon optredende dienstverleners.

Or. en

Amendement 374
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De Europese Commissie is 
exclusief bevoegd om te controleren of 
zeer grote onlineplatforms en zeer grote 
zoekmachines in de zin van 
Verordening (EU) 2021/xxx [DSA] aan de 
in deze verordening vastgestelde 
verplichtingen voldoen.

Or. en

Amendement 375
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De artikelen 44 bis, 44 ter, 45, 
45 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 46, 
lid 1, van Verordening (EU) 2021/xxx 
[wet inzake digitale diensten] zijn van 
toepassing op aangelegenheden die 
verband houden met de toepassing van 
deze verordening met betrekking tot als 
tussenpersoon optredende dienstverleners.

Or. en
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Amendement 376
Tom Vandenkendelaere

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. De in artikel 30 van 
Richtlijn (EU) 2010/13/EU bedoelde 
toezichthoudende autoriteiten zijn 
bevoegd om toezicht te houden op de 
naleving door aanbieders van 
mediadiensten in de zin van 
Richtlijn (EU) 2010/13/EU (richtlijn 
audiovisuele mediadiensten).

Or. en

Amendement 377
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de uitoefening van hun 
toezichthoudende taken met betrekking tot 
deze verordening hebben de in lid 3 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
bevoegdheid om aanbieders van politieke 
reclamediensten om toegang te vragen tot 
de gegevens, documenten of informatie 
die zij nodig hebben voor de uitoefening 
van hun toezichthoudende taken.

4. Bij de uitoefening van hun 
toezichthoudende taken met betrekking tot 
deze verordening hebben de in lid 3 
bedoelde bevoegde autoriteiten de 
volgende bevoegdheden voor de 
uitoefening van hun toezichthoudende 
taken:

(a) de bevoegdheid om zonder onnodige 
vertraging gegevens op te vragen bij 
politieke actoren, aanbieders van politieke 
reclamediensten, opdrachtgevers en 
uitgevers, alsmede andere personen met 
betrekking tot hun beroep die 
redelijkerwijs op de hoogte kunnen zijn 
van een vermeende inbreuk op deze 
verordening;
(b) de bevoegdheid om een rechterlijke 
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autoriteit van de betrokken lidstaat te 
verzoeken inspecties ter plaatse te gelasten 
van alle lokalen die deze aanbieders van 
politieke reclamediensten, opdrachtgevers 
of uitgevers of andere personen voor hun 
beroep gebruiken, teneinde 
bewijsmateriaal te onderzoeken, in beslag 
te nemen, te nemen of te verkrijgen, met 
inbegrip van kopieën van informatie over 
een vermeende inbreuk;
(c) de bevoegdheid om een personeelslid 
of vertegenwoordiger van aanbieders van 
politieke reclamediensten, opdrachtgevers 
of uitgevers of die personen te verzoeken 
een verklaring af te leggen of een 
toelichting te geven met betrekking tot 
informatie in verband met een vermeende 
inbreuk;
(d) de bevoegdheid om personen die zich 
bezighouden met politieke reclame te 
verzoeken hun deskundigheid met 
betrekking tot een vermeende inbreuk te 
delen;
(e) de bevoegdheid om een hoorzitting te 
houden in verband met een vermeende 
inbreuk, indien dit noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 378
Beata Kempa

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) richtsnoeren uit te geven over de 
naleving in antwoord op verzoeken van 
uitgevers van politieke reclame uit hoofde 
van artikel 9.

Or. en



PE735.535v01-00 166/185 AM\1260753NL.docx

NL

Amendement 379
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 – punt c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) periodieke administratieve 
geldboeten en financiële sancties op te 
leggen.

Or. en

Amendement 380
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten brengen jaarlijks aan 
de Commissie verslag uit over de aard van 
de toegepaste sancties en het bedrag van 
de krachtens deze alinea opgelegde 
administratieve geldboeten en financiële 
sancties. De Commissie maakt jaarlijks 
een samenvatting en evaluatie van deze 
verslagen en doet dit tevens als onderdeel 
van het in artikel 18 vastgestelde 
toetsingsproces.

Or. en

Amendement 381
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen voor 
samenwerking tussen de bevoegde 

6. De lidstaten zorgen voor 
samenwerking tussen de bevoegde 
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autoriteiten, met name in het kader van 
nationale verkiezingsnetwerken, om de 
snelle, beveiligde uitwisseling van 
informatie over kwesties die verband 
houden met de uitoefening van hun 
toezichts- en handhavingstaken uit hoofde 
van deze verordening te vergemakkelijken, 
onder meer door gezamenlijk inbreuken 
vast te stellen, bevindingen en 
deskundigheid te delen en over de 
toepassing en handhaving van de relevante 
regels te overleggen.

autoriteiten en de toezichthoudende 
autoriteiten, met name in het kader van 
nationale verkiezingsnetwerken, om de 
snelle, beveiligde uitwisseling van 
informatie over kwesties die verband 
houden met de uitoefening van hun 
toezichts- en handhavingstaken uit hoofde 
van deze verordening te vergemakkelijken, 
onder meer door gezamenlijk inbreuken 
vast te stellen, bevindingen en 
deskundigheid te delen en over de 
toepassing en handhaving van de relevante 
regels te overleggen.

Or. en

Amendement 382
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen voor 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten, met name in het kader van 
nationale verkiezingsnetwerken, om de 
snelle, beveiligde uitwisseling van 
informatie over kwesties die verband 
houden met de uitoefening van hun 
toezichts- en handhavingstaken uit hoofde 
van deze verordening te vergemakkelijken, 
onder meer door gezamenlijk inbreuken 
vast te stellen, bevindingen en 
deskundigheid te delen en over de 
toepassing en handhaving van de relevante 
regels te overleggen.

6. De lidstaten zorgen voor 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten en de toezichthoudende 
autoriteiten, met name in het kader van 
nationale verkiezingsnetwerken, om de 
snelle, beveiligde uitwisseling van 
informatie over kwesties die verband 
houden met de uitoefening van hun 
toezichts- en handhavingstaken uit hoofde 
van deze verordening te vergemakkelijken, 
onder meer door gezamenlijk inbreuken 
vast te stellen, bevindingen en 
deskundigheid te delen en over de 
toepassing en handhaving van de relevante 
regels te overleggen.

Or. en

Motivering

Zoals voorgesteld door de EDPS (advies 2/2022).



PE735.535v01-00 168/185 AM\1260753NL.docx

NL

Amendement 383
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten zorgen voor 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten, met name in het kader van 
nationale verkiezingsnetwerken, om de 
snelle, beveiligde uitwisseling van 
informatie over kwesties die verband 
houden met de uitoefening van hun 
toezichts- en handhavingstaken uit hoofde 
van deze verordening te vergemakkelijken, 
onder meer door gezamenlijk inbreuken 
vast te stellen, bevindingen en 
deskundigheid te delen en over de 
toepassing en handhaving van de relevante 
regels te overleggen.

6. De lidstaten zorgen voor 
samenwerking tussen de bevoegde 
autoriteiten en de toezichthoudende 
autoriteiten, met name in het kader van 
nationale verkiezingsnetwerken, om de 
snelle, beveiligde uitwisseling van 
informatie over kwesties die verband 
houden met de uitoefening van hun 
toezichts- en handhavingstaken uit hoofde 
van deze verordening te vergemakkelijken, 
onder meer door gezamenlijk inbreuken 
vast te stellen, bevindingen en 
deskundigheid te delen en over de 
toepassing en handhaving van de relevante 
regels te overleggen.

Or. en

Amendement 384
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Indien de aanbieder van politieke 
reclamediensten een zeer groot 
onlineplatform of een zeer grote 
onlinezoekmachine is, kan de Europese 
verkiezingsautoriteit een procedure 
inleiden, als zij een inbreuk op deze 
verordening vermoedt, met uitzondering 
van artikel 12.

Or. en
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Amendement 385
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter. De inleiding van een procedure op 
grond van lid 1 bis door de Europese 
verkiezingsautoriteit ontslaat de nationale 
autoriteit(en) of, indien van toepassing, 
bevoegde autoriteiten van hun 
bevoegdheden om toezicht te houden op 
de verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening en die te handhaven.

Or. en

Amendement 386
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 quater. De nationale autoriteiten 
verstrekken de Europese 
verkiezingsautoriteit zonder onnodige 
vertraging, nadat zij in kennis zijn gesteld 
van het inleiden van de procedure, alle 
informatie waarover zij beschikken over 
de inbreuk in kwestie.

Or. en

Amendement 387
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 8 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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8 quinquies. Bij de uitoefening van haar 
onderzoeksbevoegdheden uit hoofde van 
deze verordening kan de Europese 
verkiezingsautoriteit de individuele of 
gezamenlijke steun vragen van elke 
nationale autoriteit waarop de vermeende 
inbreuk betrekking heeft, met inbegrip 
van de autoriteit van de plaats van 
vestiging.

Or. en

Amendement 388
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De contactpunten komen op gezette 
tijden op het niveau van de Unie bijeen in 
het kader van het Europees 
samenwerkingsnetwerk voor verkiezingen 
om de snelle en beveiligde uitwisseling van 
informatie over kwesties die verband 
houden met de uitoefening van hun 
toezichts- en handhavingstaken uit hoofde 
van deze verordening te vergemakkelijken.

9. De contactpunten komen samen 
met de Europese verkiezingsautoriteit op 
gezette tijden op het niveau van de Unie 
bijeen in het kader van het Europees 
samenwerkingsnetwerk voor verkiezingen 
om de snelle en beveiligde uitwisseling van 
informatie over kwesties die verband 
houden met de uitoefening van hun 
toezichts- en handhavingstaken uit hoofde 
van deze verordening te vergemakkelijken.

Or. en

Amendement 389
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9 bis. Na afloop van elke campagne, elke 
verkiezing of elk referendum stellen de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
verslagen op over de naleving van de 
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bestaande wetgeving en deze verordening 
door dienstverleners die politieke 
reclamediensten aanbieden in de Unie, 
alsook van de bescherming van 
persoonsgegevens, wanneer technieken 
worden gebruikt voor het targeten van 
specifieke personen of het versterken van 
de impact van politieke 
reclameboodschappen. Deze verslagen 
worden naar de Commissie gestuurd en, 
in het geval van verkiezingen voor het 
Europees Parlement, naar het Europees 
Parlement.

Or. ro

Amendement 390
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de artikelen 5 tot 
en met 11, 13 en 14 stellen de lidstaten 
regels vast inzake sancties, met inbegrip 
van administratieve geldboeten en 
financiële sancties, die wegens inbreuken 
op deze verordening kunnen worden 
opgelegd aan onder hun bevoegdheid 
vallende aanbieders van politieke 
reclamediensten en die in elk afzonderlijk 
geval doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

1. Met betrekking tot de artikelen 4 tot 
en met 11, 13 en 14 stellen de lidstaten 
regels vast inzake sancties, met inbegrip 
van administratieve geldboeten, financiële 
sancties en rechtzettingen, die wegens 
inbreuken op deze verordening kunnen 
worden opgelegd aan onder hun 
bevoegdheid vallende aanbieders van 
politieke reclamediensten en die in elk 
afzonderlijk geval doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen 
ook regels vast inzake sancties, waaronder 
administratieve geldboeten, financiële 
sancties en rechtzettingen die van 
toepassing zijn op opdrachtgevers voor 
inbreuken in verband met de artikelen 5 
en 7 van deze verordening.

Or. en

Amendement 391
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Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met betrekking tot de artikelen 5 tot 
en met 11, 13 en 14 stellen de lidstaten 
regels vast inzake sancties, met inbegrip 
van administratieve geldboeten en 
financiële sancties, die wegens inbreuken 
op deze verordening kunnen worden 
opgelegd aan onder hun bevoegdheid 
vallende aanbieders van politieke 
reclamediensten en die in elk afzonderlijk 
geval doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn.

1. Met betrekking tot de artikelen 5 tot 
en met 11, 13 en 14 stellen de lidstaten 
regels vast inzake sancties, met inbegrip 
van administratieve geldboeten en 
financiële sancties, die wegens inbreuken 
op deze verordening kunnen worden 
opgelegd aan onder hun bevoegdheid 
vallende aanbieders van politieke 
reclamediensten en die in elk afzonderlijk 
geval doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. Administratieve 
geldboeten en financiële sancties kunnen 
cumulatief worden toegepast.

Or. en

Amendement 392
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten delen de Commissie 
deze regels uiterlijk twaalf maanden na de 
datum van inwerkingtreding van de 
verordening mee en stellen haar onverwijld 
in kennis van alle latere wijzigingen die 
erop van invloed zijn.

2. Sancties zijn doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend. De lidstaten 
delen de Commissie deze regels uiterlijk 
twaalf maanden na de datum van 
inwerkingtreding van de verordening mee 
en stellen haar onverwijld in kennis van 
alle latere wijzigingen die erop van invloed 
zijn.

Or. en

Amendement 393
Tudor Ciuhodaru
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 3 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(a) de aard, de ernst en de duur van de 
inbreuk, met bijzondere aandacht voor 
persoonsgegevens wanneer technieken 
worden gebruikt voor het targeten van 
specifieke personen of het versterken van 
de impact van politieke 
reclameboodschappen die het stemgedrag 
van de kiezer kunnen beïnvloeden;

Or. ro

Amendement 394
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Inbreuken op artikel 7 worden als 
bijzonder ernstig beschouwd wanneer zij 
betrekking hebben op politieke reclame die 
tijdens een verkiezingsperiode is 
gepubliceerd of verspreid en is gericht op 
burgers in de lidstaat waar de 
desbetreffende verkiezingen worden 
gehouden.

4. Inbreuken op de artikelen 4, 5 en 7 
worden als bijzonder ernstig beschouwd 
wanneer zij betrekking hebben op politieke 
reclame die tijdens een verkiezingsperiode 
of tijdens de periode tussen de 
aankondiging van een referendum en de 
dag van het referendum is gepubliceerd of 
verspreid en is gericht op burgers in de 
lidstaat waar de desbetreffende 
verkiezingen of het referendum worden 
gehouden.

Or. en

Amendement 395
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien een dienstverlener 
opzettelijk of uit onachtzaamheid inbreuk 
maakt op de bepalingen van deze 
verordening voor dezelfde of verwante 
politieke reclame, moet het totale bedrag 
van de administratieve geldboete 
voldoende kunnen worden aangepast om 
alle relevante factoren in aanmerking te 
kunnen nemen; indien de verordening in 
meerdere opzichten is geschonden, wordt 
dit tot uitdrukking gebracht in de hoogte 
van de totale geldboete, overeenkomstig 
het evenredigheidsbeginsel.

5. Indien een dienstverlener 
opzettelijk of uit onachtzaamheid in 
meerdere opzichten inbreuk maakt op de 
bepalingen van deze verordening voor 
dezelfde of verwante politieke reclame, 
moet het totale bedrag van de 
administratieve geldboete voldoende 
kunnen worden aangepast om alle 
relevante factoren in aanmerking te kunnen 
nemen; indien de verordening in meerdere 
opzichten is geschonden, wordt dit tot 
uitdrukking gebracht in de hoogte van de 
totale geldboete, overeenkomstig het 
evenredigheidsbeginsel.

Or. en

Amendement 396
Patrick Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor inbreuken op de in artikel 12 
vastgestelde verplichtingen kunnen de in 
artikel 51 van Verordening (EU) 2016/679 
bedoelde toezichthoudende autoriteiten 
binnen hun bevoegdheidssfeer 
administratieve geldboeten opleggen 
overeenkomstig artikel 83 van 
Verordening (EU) 2016/679, welke kunnen 
oplopen tot het in artikel 83, lid 5, van die 
verordening bedoelde bedrag.

6. Voor inbreuken op de in artikel 12 
vastgestelde verplichtingen kunnen de in 
artikel 51 van Verordening (EU) 2016/679 
bedoelde toezichthoudende autoriteiten 
gebruikmaken van de in die verordening 
vastgestelde onderzoeks- en corrigerende 
bevoegdheden en binnen hun 
bevoegdheidssfeer administratieve 
geldboeten opleggen overeenkomstig 
artikel 83 van Verordening (EU) 2016/679, 
welke kunnen oplopen tot het in artikel 83, 
lid 5, van die verordening bedoelde bedrag. 
Naast of in plaats van een administratieve 
geldboete kunnen de toezichthoudende 
autoriteiten een opdrachtgever gelasten 
politieke reclame op te schorten, en een 
uitgever van politieke reclame of 
aanbieder van reclamediensten voor een 
beperkte periode geen politieke 
reclameboodschappen namens die 
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opdrachtgever te publiceren of te 
verspreiden.

Or. en

Motivering

Aangezien de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens voor politieke reclame kan 
leiden tot een oneerlijk politiek voordeel bij een verkiezing of referendum dat financiële 
sancties niet kunnen verhelpen, wordt de aanvullende sanctie ingevoerd om politieke reclame 
voor bepaalde duur op te schorten.

Amendement 397
Anna Júlia Donáth

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Recht om een klacht in te dienen

1. Personen of organisaties of 
verenigingen die gemachtigd zijn de door 
deze verordening verleende rechten 
namens hen uit te oefenen, hebben het 
recht een klacht in te dienen tegen 
politieke actoren, uitgevers, 
opdrachtgevers en dienstverleners 
betreffende een inbreuk op deze 
verordening bij de nationale autoriteiten, 
de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming of de Europese 
verkiezingsautoriteit. Tijdens deze 
procedure hebben alle partijen het recht 
te worden gehoord en passende informatie 
te ontvangen over de status van de klacht, 
overeenkomstig het nationale en 
Europese recht.
 
2. Indien de klacht onder de 
verantwoordelijkheid van een andere 
bevoegde autoriteit in haar lidstaat of op 
Europees niveau valt, stuurt de autoriteit 
die de klacht ontvangt, deze binnen een 
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week door naar die autoriteit. Tijdens 
verkiezingsperiodes gebeurt de verzending 
binnen 48 uur. De bevoegde autoriteit die 
de klacht ontvangt, moet deze binnen 
15 dagen beoordelen en in voorkomend 
geval erop reageren. Tijdens 
verkiezingsperiodes gebeurt de 
beoordeling binnen vijf dagen.

Or. en

Amendement 398
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen twee jaar na elke verkiezing voor 
het Europees Parlement, en voor het eerst 
uiterlijk op 31 december 2026, dient de 
Commissie een verslag in over de evaluatie 
en toetsing van deze verordening. In dit 
verslag wordt beoordeeld of deze 
verordening moet worden gewijzigd. Dit 
verslag wordt openbaar gemaakt.

Binnen twee jaar na elke verkiezing voor 
het Europees Parlement, en voor het eerst 
uiterlijk op 31 december 2026, dient de 
Commissie een verslag in over de evaluatie 
en toetsing van deze verordening. In dit 
verslag wordt beoordeeld of deze 
verordening moet worden gewijzigd. Dit 
verslag wordt openbaar gemaakt en tijdens 
een openbare hoorzitting van het 
Europees Parlement gepresenteerd.

Or. en

Amendement 399
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 7, lid 8, en artikel 12, 
lid 8, bedoelde bevoegdheid om 
gedelegeerde handelingen vast te stellen, 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
een termijn van [tot de evaluatie van de 

2. De in artikel 7, lid 8, bedoelde 
bevoegdheid om gedelegeerde handelingen 
vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor een termijn van [tot de 
evaluatie van de toepassing van deze 



AM\1260753NL.docx 177/185 PE735.535v01-00

NL

toepassing van deze verordening, twee jaar 
na de volgende verkiezingen voor het 
Europees Parlement].

verordening, twee jaar na de volgende 
verkiezingen voor het Europees 
Parlement].

Or. en

Amendement 400
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 7, lid 8, en artikel 12, 
lid 8, bedoelde bevoegdheidsdelegatie te 
allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking beëindigt de delegatie van de in 
dat besluit genoemde bevoegdheid. 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. Het Europees Parlement of de Raad 
kan de in artikel 7, lid 8, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking 
beëindigt de delegatie van de in dat besluit 
genoemde bevoegdheid. 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 401
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een krachtens artikel 7, lid 8, of 
artikel 12, lid 8, vastgestelde gedelegeerde 
handeling treedt pas in werking als het 
Europees Parlement noch de Raad binnen 
een termijn van twee maanden na de datum 
van kennisgeving ervan aan het Europees 
Parlement en de Raad bezwaar heeft 
aangetekend tegen de gedelegeerde 

5. Een krachtens artikel 7, lid 8, 
vastgestelde gedelegeerde handeling treedt 
pas in werking als het Europees Parlement 
noch de Raad binnen een termijn van twee 
maanden na de datum van kennisgeving 
ervan aan het Europees Parlement en de 
Raad bezwaar heeft aangetekend tegen de 
gedelegeerde handeling, of indien zowel 
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handeling, of indien zowel het Europees 
Parlement als de Raad de Commissie voor 
het verstrijken van deze termijn heeft 
meegedeeld geen bezwaar te zullen 
aantekenen. Die termijn wordt op initiatief 
van het Europees Parlement of de Raad 
met twee maanden verlengd.

het Europees Parlement als de Raad de 
Commissie voor het verstrijken van deze 
termijn heeft meegedeeld geen bezwaar te 
zullen aantekenen. Die termijn wordt op 
initiatief van het Europees Parlement of de 
Raad met twee maanden verlengd.

Or. en

Amendement 402
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) indien de mededeling niet in de 
reclameboodschap zelf is opgenomen, een 
voorbeeld/weergave van de politieke 
reclameboodschap of een link daarnaar;

(a) een voorbeeld/weergave van de 
politieke reclameboodschap of een link 
daarnaar;

Or. en

Amendement 403
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de identiteit en plaats van vestiging 
van de opdrachtgever namens wie de 
reclameboodschap wordt verspreid, met 
inbegrip van zijn naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres, en de 
vermelding of het om een natuurlijke of 
rechtspersoon gaat;

(b) de identiteit en plaats van vestiging 
van de opdrachtgever namens wie de 
reclameboodschap wordt geproduceerd, 
geplaatst, gepubliceerd, gepromoot en 
verspreid, met inbegrip van zijn naam, 
adres, telefoonnummer en e-mailadres, en 
de vermelding of het om een natuurlijke of 
rechtspersoon gaat;

Or. en
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Amendement 404
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de identiteit en plaats van vestiging 
van de opdrachtgever namens wie de 
reclameboodschap wordt verspreid, met 
inbegrip van zijn naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres, en de 
vermelding of het om een natuurlijke of 
rechtspersoon gaat;

(b) de identiteit en plaats van vestiging 
van de opdrachtgever namens wie de 
reclameboodschap wordt verspreid, met 
inbegrip van zijn naam, adres, 
geverifieerde telefoonnummer en e-
mailadres, en de vermelding of het om een 
natuurlijke of rechtspersoon gaat;

Or. en

Amendement 405
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) indien van toepassing, de gegevens 
die worden gebruikt om de betrokkenen te 
identificeren die worden getarget voor 
politieke onlinereclame, waaronder:
(a) gegevens met betrekking tot de locatie 
van de betrokkenen;
(b) gegevens met betrekking tot de 
bijzondere kenmerken van de 
betrokkenen;

Or. en

Amendement 406
Paul Tang

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) elke verkiezing waarmee de 
reclame verband houdt, indien van 
toepassing;

(d) elke verkiezing of elk referendum 
waarmee de reclame verband houdt, indien 
van toepassing;

Or. en

Amendement 407
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het voorlopige totaalbedrag dat is 
besteed aan, en de waarde van andere 
voordelen die geheel of ten dele zijn 
ontvangen in ruil voor, de specifieke 
reclameboodschap, en, in voorkomend 
geval, aan de specifieke reclamecampagne, 
met inbegrip van de productie, plaatsing, 
promotie, publicatie en verspreiding van 
politieke reclameboodschappen, alsmede 
het werkelijke totaalbedrag en de waarde 
van andere ontvangen voordelen, zodra 
zulks bekend is.

(e) het voorlopige totaalbedrag dat is 
besteed aan, en de waarde van andere 
voordelen die geheel of ten dele zijn 
ontvangen in ruil voor, de specifieke 
reclameboodschap, en, in voorkomend 
geval, aan de specifieke reclamecampagne, 
met inbegrip van de productie, plaatsing, 
promotie, publicatie en verspreiding van 
politieke reclameboodschappen, alsmede 
het werkelijke totaalbedrag en de waarde 
van andere ontvangen voordelen, zodra 
zulks bekend is, op basis van een door alle 
betrokken partijen ondertekend 
schriftelijk contract of schriftelijke 
overeenkomst.

Or. ro

Amendement 408
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) het voorlopige totaalbedrag dat is 
besteed aan, en de waarde van andere 
voordelen die geheel of ten dele zijn 

(e) de totale bedragen of andere 
voordelen die door de uitgever van 
politieke reclame geheel of ten dele zijn 
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ontvangen in ruil voor, de specifieke 
reclameboodschap, en, in voorkomend 
geval, aan de specifieke reclamecampagne, 
met inbegrip van de productie, plaatsing, 
promotie, publicatie en verspreiding van 
politieke reclameboodschappen, alsmede 
het werkelijke totaalbedrag en de waarde 
van andere ontvangen voordelen, zodra 
zulks bekend is.

ontvangen in ruil voor de productie, 
plaatsing, publicatie, promotie en 
verspreiding van de desbetreffende 
reclameboodschap en, in voorkomend 
geval, van de politieke reclamecampagne, 
alsmede de totale bedragen of andere 
voordelen die dienstverleners vóór de 
uitgever hebben ontvangen voor dezelfde 
reclameboodschap en, in voorkomend 
geval, campagne;

Or. en

Amendement 409
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de totale bedragen of andere 
voordelen die alle aanbieders van 
politieke reclamediensten, met inbegrip 
van uitgevers, in de volledige waardeketen 
geheel of ten dele hebben ontvangen voor 
de productie, plaatsing, publicatie, 
promotie en verspreiding van de 
desbetreffende reclameboodschap en, in 
voorkomend geval, van de politieke 
reclamecampagne;

Or. en

Amendement 410
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt e ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e ter) de bronnen van de middelen die 
zijn gebruikt met betrekking tot de 
punten e) en e bis);



PE735.535v01-00 182/185 AM\1260753NL.docx

NL

Or. en

Amendement 411
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de financieringsbronnen die 
worden gebruikt voor de specifieke 
reclamecampagne, met inbegrip van de 
productie, plaatsing, promotie, publicatie 
en verspreiding van politieke 
reclameboodschappen;

Schrappen

Or. en

Amendement 412
Tudor Ciuhodaru

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) de financieringsbronnen die worden 
gebruikt voor de specifieke 
reclamecampagne, met inbegrip van de 
productie, plaatsing, promotie, publicatie 
en verspreiding van politieke 
reclameboodschappen;

(f) de financieringsbronnen die worden 
gebruikt voor de specifieke 
reclamecampagne, met inbegrip van de 
productie, plaatsing, promotie, publicatie 
en verspreiding van politieke 
reclameboodschappen, op basis van een 
door alle betrokken partijen ondertekend 
schriftelijk contract of schriftelijke 
overeenkomst;

Or. ro

Amendement 413
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
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Bijlage I – punt g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) nuttige informatie over de methode 
die is gebruikt voor de berekening van de 
onder e) bedoelde bedragen en waarden;

(g) nuttige informatie over de methode 
die is gebruikt voor de berekening van de 
in de punten e) en e bis) bedoelde 
bedragen en waarden;

Or. en

Amendement 414
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) indien de uitgever een zeer groot 
onlineplatform is, een link naar de locatie 
van de reclameboodschap in het 
reclameregister van de publicerende 
actor;

(h) een link naar de locatie van de 
reclameboodschap in het register van 
politieke reclameboodschappen;

Or. en

Amendement 415
Clare Daly

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie die moet worden verstrekt 
krachtens artikel 12, lid 3

Schrappen

(a) de specifieke groepen van getargete 
ontvangers, met daarbij de kenmerken die 
worden gebruikt om de ontvangers te 
bepalen onder wie de reclame wordt 
verspreid (even gedetailleerd als de voor 
de targeting gebruikte gegevens), de 
categorieën persoonsgegevens die worden 
gebruikt voor de targeting en amplificatie, 
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de doeleinden, mechanismen en logica 
van de targeting en amplificatie, met 
inbegrip van de kenmerken op grond 
waarvan personen al dan niet in de 
doelgroep worden opgenomen, en de 
redenen voor de keuze van deze 
kenmerken;
(b) de periode van verspreiding, het aantal 
personen onder wie de reclameboodschap 
wordt verspreid en informatie over de 
omvang van de doelgroep binnen het 
betrokken electoraat;
(c) de bron van de in punt a) bedoelde 
persoonsgegevens, met inbegrip van, in 
voorkomend geval, het feit dat de 
persoonsgegevens zijn ontleend aan dan 
wel afgeleid uit andere bronnen of 
verkregen van een derde, alsook diens 
identiteit en een link naar de 
privacyverklaring van die derde voor de 
verwerking in kwestie;
(d) een link naar doeltreffende middelen 
ter ondersteuning van betrokkenen bij de 
uitoefening van hun rechten uit hoofde 
van Verordening (EU) 2016/679 of 
Verordening (EU) 2018/1725, naargelang 
het geval, in verband met targeting en 
amplificatie van politieke reclame op basis 
van hun persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

Dit moet worden geschrapt, omdat het overbodig wordt gemaakt door ons voorstel om elke 
verwerking van persoonsgegevens met het oog op targeting van natuurlijke personen voor 
politieke onlinereclame te verbieden.

Amendement 416
Paul Tang, Birgit Sippel

Voorstel voor een verordening
Bijlage II

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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Informatie die moet worden verstrekt 
krachtens artikel 12, lid 3

Schrappen

(a) de specifieke groepen van getargete 
ontvangers, met daarbij de kenmerken die 
worden gebruikt om de ontvangers te 
bepalen onder wie de reclame wordt 
verspreid (even gedetailleerd als de voor 
de targeting gebruikte gegevens), de 
categorieën persoonsgegevens die worden 
gebruikt voor de targeting en amplificatie, 
de doeleinden, mechanismen en logica 
van de targeting en amplificatie, met 
inbegrip van de kenmerken op grond 
waarvan personen al dan niet in de 
doelgroep worden opgenomen, en de 
redenen voor de keuze van deze 
kenmerken;
(b) de periode van verspreiding, het aantal 
personen onder wie de reclameboodschap 
wordt verspreid en informatie over de 
omvang van de doelgroep binnen het 
betrokken electoraat;
(c) de bron van de in punt a) bedoelde 
persoonsgegevens, met inbegrip van, in 
voorkomend geval, het feit dat de 
persoonsgegevens zijn ontleend aan dan 
wel afgeleid uit andere bronnen of 
verkregen van een derde, alsook diens 
identiteit en een link naar de 
privacyverklaring van die derde voor de 
verwerking in kwestie;
(d) een link naar doeltreffende middelen 
ter ondersteuning van betrokkenen bij de 
uitoefening van hun rechten uit hoofde 
van Verordening (EU) 2016/679 of 
Verordening (EU) 2018/1725, naargelang 
het geval, in verband met targeting en 
amplificatie van politieke reclame op basis 
van hun persoonsgegevens.

Or. en


