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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande suggesties in haar 
ontwerpresolutie op te nemen:

1. benadrukt dat digitale diensten en hun onderliggende algoritmen de grondrechten, en 
met name de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, non-
discriminatie en de vrijheid van meningsuiting en informatie, zoals verankerd in de 
Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, volledig 
moeten eerbiedigen; verzoekt de Commissie daarom een verplichting tot transparantie 
en verklaarbaarheid van algoritmen, en de mogelijkheid van menselijke tussenkomst 
in te voeren, alsook andere maatregelen, zoals onafhankelijke audits en specifieke 
stresstests, om de naleving te ondersteunen en af te dwingen;

2. benadrukt dat de snelle ontwikkeling van digitale diensten krachtige wetgeving ter 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en een redelijke zorgvuldigheidsplicht 
vereist om de digitale waardigheid te waarborgen; benadrukt daarom, in dit verband, 
dat alle digitale diensten het Unierecht op het gebied van gegevensbescherming 
volledig moeten eerbiedigen, namelijk Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad (AVG)1, en Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (e-privacyrichtlijn)2, die momenteel wordt herzien, en de vrijheid van 
meningsuiting;

3. beveelt de Commissie aan om te werken aan de harmonisering van de nationale 
aanmeldingssystemen voor persoonsidentificatie, met het oog op de totstandbrenging 
van één uniek aanmeldingssysteem in de Unie om de bescherming van 
persoonsgegevens en de leeftijdscontrole, met name voor kinderen, te waarborgen;

4. wijst erop dat biometrische gegevens worden beschouwd als een bijzondere categorie 
van persoonsgegevens met specifieke verwerkingsvoorschriften; merkt op dat 
biometrische gegevens kunnen en worden gebruikt voor de identificatie en 
authenticatie van personen, hetgeen aanzienlijke risico’s inhoudt voor en in strijd is 
met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op 
gegevensbescherming, alsook identiteitsfraude mogelijk maakt; verzoekt de 
Commissie in haar wet inzake digitale diensten een verplichting op te nemen om 
gebruikers van digitale diensten altijd een alternatief te bieden voor het gebruik van 
biometrische gegevens voor de werking van een dienst, en een verplichting om de 
klanten duidelijk te informeren over de risico’s van het gebruik van biometrische 

1 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).

2 Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 
betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de 
persoonlĳke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlĳn 
betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L 201 van 31.7.2002, blz. 
37).
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gegevens; benadrukt dat een digitale dienst niet mag worden geweigerd wanneer de 
betrokkene weigert biometrische gegevens te gebruiken;

5. wijst op de mogelijke negatieve gevolgen van microgerichte reclame en beoordeling 
van individuen, met name voor minderjarigen en andere kwetsbare groepen, door zich 
te mengen in de persoonlijke levenssfeer van particulieren, hetgeen vragen doet rijzen 
over de verzameling en de aanwending van de gegevens die worden gebruikt voor het 
richten van genoemde reclame, het aanbieden van producten of diensten, of het 
vaststellen van prijzen; verzoekt de Commissie daarom een limiet in te voeren voor 
microgerichte advertenties, met name die gericht zijn op kwetsbare groepen, en een 
verbod op het gebruik van discriminerende praktijken voor het verlenen van diensten 
of producten.


