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EP-leden hebben amendementen aangenomen op basis waarvan overtreders van de
regels strenger kunnen worden beboet tot wel €100 miljoen, of maximaal 5% van de
jaarlijkse, wereldwijde omzet als dit gelijk of hoger is dan dat bedrag. In het
Commissievoorstel was sprake van geldboetes tot €1 miljoen of 2% van de wereldwijde

Afschrikwekkende boetes

De regels zijn aangepast om EU-burgers beter te beschermen tegen
surveillance-activiteiten, zoals de NSA-praktijken die in juni 2013 aan het licht kwamen.
Elk bedrijf (bijv. zoekmachine, sociale media of cloud) moet eerst toestemming krijgen van
de nationale autoriteit voor gegevensbescherming voordat de persoonsgegevens mogen
worden overgedragen aan een derde land. Het bedrijf zou dan ook het betrokken individu
op de hoogte moeten brengen van een dergelijk verzoek. (AM 140)

Data-overdracht naar landen buiten de EU

De richtlijn (Droutsas) is aangenomen met 371 stemmen voor, 276 stemmen tegen en 30
onthoudingen.

De verordening (Albrecht) is aangenomen met 621 stemmen voor, 10 tegen en 22
onthoudingen

Ook zijn collega Dimitrios Droutsas (S&D, EL), verantwoordelijk voor de richtlijn
betreffende de bescherming van persoonsgegevens gebruikt voor
rechtshandhavingsdoeleinden, richt zijn pijlen op de Raad: "U mag het weten. Ik ben
ontevreden en gefrustreerd over het feit dat de Raad, of in ieder geval een paar landen,
ons ervan weerhouden ons doel te bereiken. En dat was om het hele hervormingspakket
voor bescherming van persoonsgegevens voor het eind van het huidige EP-mandaat af te
hebben."

"Ik heb een heldere boodschap voor de Raad: Verder uitstel is onverantwoord. De
Europese burgers verwachten van ons een stevige, EU-brede verordening die de
gegevensbescherming regelt. Als een paar lidstaten na twee jaar onderhandelen de boel
nog steeds blokkeren, dan moet de rest gewoon door zonder hen", aldus de rapporteur
voor de algemene verordening gegevensbescherming, Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA,
DE).

De nieuwe wetgeving vervangt de bestaande, 19-jaar oude regels voor
gegevensbescherming en moet het hoofd bieden aan de nieuwe uitdagingen die zijn
ontstaan door introductie van nieuwe informatietechnologieën, de globalisering en de
groeiende trend om persoonlijke gegevens te gebruiken ten behoeve van de
rechtshandhaving.

Het EP stemde woensdag in met sterkere waarborgen bij de overdracht van
persoonsgegevens naar landen buiten de EU. Het nieuwe wetgevingspakket - een
grondige herziening van de huidige regels ter bescherming van gegevens -moet
burgers meer controle over hun persoonsgegevens bieden en de overdracht van
gegevens door Europa voor bedrijven makkelijker maken. De boetes aan bedrijven
die de regels overtreden zijn opgehoogd tot maximaal €100 miljoen of 5% van de
globale omzet.

Commissies Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Plenaire Vergaderingen [12-03-2014 - 12:45]

Parlement wil aanscherping regels
bescherming persoonsgegevens
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Procedure: Medebeslissing, 1e lezing

De ontwerprichtlijn werd gesteund met x stemmen vóór, x stemmen tegen en x
onthoudingen.

De ontwerpverordening werd gesteund met x stemmen vóór, x stemmen tegen en x
onthoudingen.

Het Europese Parlement stemde in eerste lezing over de ontwerpverordening om vast te
leggen waarover tot nu toe overeenstemming is bereikt. Dit wordt overgedragen aan het
volgend Parlement, zodat de in mei verkozen EP-leden niet weer van meet af aan hoeven
te beginnen, maar kunnen voortbouwen op het werk dat tijdens de huidige termijn is
verzet.

Volgende stappen

Het pakket voor gegevensbescherming bestaat uit een algemene verordening die
betrekking heeft op het gros van de stromen van persoonsgegevens in de EU, zowel in de
publieke als private sector, én een richtlijn die betrekking heeft op de het gebruik van
persoonsgegevens om strafbare feiten te voorkomen, onderzoeken of vervolgen, en voor
rechtshandhaving.

Achtergrond

De nieuwe regels moeten ook leiden tot betere databescherming op het internet. Zij
omvatten het recht om persoonlijke data te laten wissen, begrenzing van het aanmaken
van persoonlijke profielen (prestaties op het werk, economische situatie, locatie, etc.) en
een vereiste om duidelijke taal te gebruiken bij de uitleg van privacybeleid. Een
internetservice-provider die persoonsgegevens wenst te gebruiken zou eerst vrijwillig,
weloverwogen en expliciete toestemming van de betrokken persoon moeten krijgen.

Betere bescherming op het internet

jaarlijkse omzet.
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