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Amendementen op een ontwerptekst
Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische
diensten.
In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene
verordening gegevensbescherming)
(COM(2012)0011 – C7-0025/2012 – 2012/0011(COD))
(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)
Het Europees Parlement,
– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
(COM(2012)0011),
– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 16, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is
ingediend (C7-0025/2012),
– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité1 en het Comité van de
Regio's2,
– gezien artikel 55 van zijn Reglement,
– gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid werden ingediend door
de Franse Senaat, de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Zweedse
Rijksdag, de Italiaanse Kamer van Ministers en de Bondsraad van de Bondsrepubliek
Duitsland, waarin het ontwerpwetgevingsbesluit in strijd met het subsidiariteitsbeginsel
werd geacht,
– gezien het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming van 7 maart
2012,
– gezien het advies van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten van 1
oktober 2012,
– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
en de adviezen van de Commissie juridische zaken, de Commissie industrie, onderzoek en
energie, de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken (A7-0000/2012),
1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

1
2

PB C 329 van 31.7.2012, blz. 90.
XXXX
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2. verzoekt om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien de Commissie voornemens
is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te
vervangen;
3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad,
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) De economische en sociale integratie
die het gevolg is van de werking van de
interne markt heeft geleid tot een
aanzienlijke toename van de
grensoverschrijdende stromen van
persoonsgegevens. De
gegevensuitwisseling tussen economische
en sociale actoren is in de publieke en de
particuliere sector toegenomen. De
nationale autoriteiten van de lidstaten
moeten op grond van het EU-recht
samenwerken en persoonsgegevens
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen
of om taken uit te voeren namens een
autoriteit in een andere lidstaat.

(4) De economische en sociale integratie
die het gevolg is van de werking van de
interne markt heeft geleid tot een
aanzienlijke toename van de
grensoverschrijdende stromen van
persoonsgegevens. De
gegevensuitwisseling tussen economische
en sociale actoren is in de publieke en de
particuliere sector toegenomen. De
nationale autoriteiten van de lidstaten
moeten op grond van het EU-recht
samenwerken en persoonsgegevens
uitwisselen om hun opdrachten te vervullen
of om taken uit te voeren namens een
autoriteit in een andere lidstaat. De
lidstaten hebben in het kader van het
Europese Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden een positieve verplichting om
ervoor te zorgen dat die gegevensstromen
op passende wijze worden
gereglementeerd.
Or. en

Motivering
Clausule ter waarborging van de grondrechten om ervoor te zorgen dat de nationale niveaus
voor de gegevensbescherming en andere grondrechten niet worden ondermijnd wanneer deze
verordening wordt toegepast. Zie in verband hiermee ook artikel 85 bis.
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Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Door snelle technologische
ontwikkelingen en globalisering zijn
nieuwe uitdagingen voor de bescherming
van persoonsgegevens ontstaan. De mate
waarin gegevens worden verzameld en
gedeeld, is enorm gestegen. Door
technologie kunnen bedrijven en overheid
bij het uitvoeren van hun activiteiten meer
dan ooit tevoren gebruikmaken van
persoonsgegevens. Mensen maken hun
persoongegevens steeds vaker wereldwijd
bekend. Technologie heeft zowel de
economie als het maatschappelijk leven
ingrijpend veranderd en maakt het
noodzakelijk het vrije verkeer van
gegevens binnen de Unie en de doorgifte
naar derde landen en internationale
organisaties verder te vergemakkelijken en
daarbij een hoge mate van bescherming
van persoonsgegevens te garanderen.

(5) Door snelle technologische
ontwikkelingen en globalisering zijn
nieuwe uitdagingen voor de bescherming
van persoonsgegevens ontstaan. De mate
waarin gegevens worden verzameld en
gedeeld, is enorm gestegen. Door
technologie kunnen bedrijven en overheid
bij het uitvoeren van hun activiteiten meer
dan ooit tevoren gebruikmaken van
persoonsgegevens. Mensen maken hun
persoonsgegevens steeds vaker wereldwijd
bekend. Technologie heeft zowel de
economie als het maatschappelijk leven
ingrijpend veranderd en vereist betere
juridische waarborgen die het vrije
verkeer van gegevens binnen de Unie en de
doorgifte naar derde landen en
internationale organisaties verder zullen
vergemakkelijken en daarbij een hoge mate
van bescherming van persoonsgegevens
garanderen.
Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) In verband met deze ontwikkelingen
moet een krachtiger en coherenter kader
voor gegevensbescherming in de EU tot
stand worden gebracht en bovendien
scherp worden toegezien op de handhaving
daarvan, omdat zulks van belang is voor
het vertrouwen dat nodig is om de digitale
economie zich op de hele interne markt te

(6) In verband met deze ontwikkelingen
moet een krachtiger en coherenter kader
voor gegevensbescherming in de EU tot
stand worden gebracht en bovendien
scherp worden toegezien op de handhaving
daarvan, omdat zulks van belang is voor
het vertrouwen dat nodig is om de digitale
economie zich op de hele interne markt te
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laten ontwikkelen. Natuurlijke personen
dienen controle over hun eigen
persoonsgegevens te hebben en er dient
meer praktische en rechtszekerheid te
worden geboden aan personen, bedrijven
en overheden.

laten ontwikkelen. Natuurlijke personen
dienen controle over hun eigen
persoonsgegevens te hebben. Er dient meer
praktische en rechtszekerheid te worden
geboden aan personen, bedrijven en
overheden.
Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7) Richtlijn 95/46/EG is wat
doelstellingen en beginselen betreft nog
steeds valide, maar heeft niet voorkomen
dat gegevens in de Unie op
gefragmenteerde wijze worden beschermd,
er sprake is van rechtsonzekerheid en in
brede lagen van de bevolking het beeld
bestaat dat met name onlineactiviteit
aanzienlijke risico's inhoudt met betrekking
tot de bescherming van natuurlijke
personen. De verschillen in de mate waarin
de bescherming van de rechten en
vrijheden van personen, inzonderheid de
bescherming van persoonsgegevens, op het
stuk van de verwerking van
persoonsgegevens in de lidstaten is
gewaarborgd, kunnen het vrije verkeer van
persoonsgegevens binnen de Unie beletten.
Deze verschillen kunnen bijgevolg een
belemmering vormen voor de uitoefening
van economische activiteiten op EUschaal, de mededinging vervalsen en de
overheid beletten haar taak ten aanzien van
de toepassing van het EU-recht te
vervullen. Deze verschillende
beschermingsniveaus zijn het gevolg van
de verschillen in de uitvoering en
toepassing van Richtlijn 95/46/EG.

(7) Richtlijn 95/46/EG is wat
doelstellingen en beginselen betreft nog
steeds valide, maar dit heeft niet
voorkomen dat gegevens in de Unie op
gefragmenteerde wijze worden beschermd,
er sprake is van rechtsonzekerheid en in
brede lagen van de bevolking het beeld
bestaat dat met name onlineactiviteit
aanzienlijke risico's inhoudt met betrekking
tot de bescherming van natuurlijke
personen. De verschillen in de mate waarin
de bescherming van de rechten en
vrijheden van personen, inzonderheid de
bescherming van persoonsgegevens, op het
stuk van de verwerking van
persoonsgegevens in de lidstaten is
gewaarborgd, kunnen het vrije verkeer van
persoonsgegevens binnen de Unie beletten
en onvermijdelijk leiden tot schendingen
van de grondrechten op privacy en
gegevensbescherming. Deze verschillen
kunnen bijgevolg een belemmering vormen
voor de uitoefening van economische
activiteiten op EU-schaal, de mededinging
vervalsen en de overheid beletten haar taak
ten aanzien van de toepassing van het EUrecht te vervullen. Deze verschillende
beschermingsniveaus zijn het gevolg van
de verschillen in de uitvoering en
toepassing van Richtlijn 95/46/EG.
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Or. en
Motivering
Inconsistente toepassing van wetgeving inzake gegevensbescherming leidt onvermijdelijk tot
beperkingen op de grondrechten van de burgers.
Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) Doeltreffende bescherming van
persoonsgegevens in de gehele Unie vereist
versterking en nadere vaststelling van de
rechten van de betrokkenen en de
verplichtingen van degenen die
persoonsgegevens verwerken en van
degenen die over die verwerking beslissen,
maar ook vergelijkbare bevoegdheden
inzake toezicht en handhaving van de
voorschriften inzake gegevensbescherming
en vergelijkbare sancties voor overtreders
in de lidstaten.

(9) Doeltreffende bescherming van
persoonsgegevens in de gehele Unie vereist
versterking en nadere vaststelling van de
rechten van de betrokkenen en de
verplichtingen van degenen die
persoonsgegevens verwerken en van
degenen die over die verwerking beslissen,
maar ook vergelijkbare bevoegdheden en
technische en operationele capaciteit
inzake toezicht en handhaving van de
voorschriften inzake gegevensbescherming
en vergelijkbare sancties voor overtreders
in de lidstaten.
Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) Teneinde personen in de gehele Unie
een consistent niveau van bescherming te
bieden en te voorkomen dat verschillen het
vrije verkeer van gegevens op de interne
markt hinderen, is een verordening nodig
om bedrijven, met inbegrip van kleine,
middelgrote en micro-ondernemingen,
rechtszekerheid en transparantie te bieden,

(11) Teneinde personen in de gehele Unie
een consistent niveau van bescherming te
bieden en te voorkomen dat verschillen het
vrije verkeer van gegevens op de interne
markt hinderen, is een verordening nodig
om bedrijven, met inbegrip van kleine,
middelgrote en micro-ondernemingen,
rechtszekerheid en transparantie te bieden,

PR\924343NL.doc

9/239

PE501.927v04-00

NL

te voorzien in dezelfde wettelijk
afdwingbare rechten voor personen in alle
lidstaten en in verplichtingen en
verantwoordelijkheden voor de voor de
verwerking verantwoordelijken en de
verwerkers, te zorgen voor consistent
toezicht op de verwerking van
persoonsgegevens en voor vergelijkbare
sancties in alle lidstaten, alsook voor
doeltreffende samenwerking tussen de
toezichthoudende autoriteiten van
verschillende lidstaten. Met het oog op de
specifieke situatie van kleine, middelgrote
en micro-ondernemingen omvat deze
verordeningen een aantal
uitzonderingsbepalingen. Bovendien
worden de instellingen en organen van de
Unie, de lidstaten en hun toezichthoudende
autoriteiten aangemoedigd om bij de
toepassing van deze verordening de
specifieke behoeften van de kleine,
middelgrote en micro-ondernemingen in
aanmerking te nemen. De definitie van het
begrip kleine, middelgrote en microondernemingen dient te worden
overgenomen uit Aanbeveling
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei
2003.

te voorzien in dezelfde wettelijk
afdwingbare rechten voor personen in alle
lidstaten en in verplichtingen en
verantwoordelijkheden voor de voor de
verwerking verantwoordelijken en de
verwerkers, te zorgen voor consistent
toezicht op de verwerking van
persoonsgegevens en voor vergelijkbare
sancties in alle lidstaten, alsook voor
doeltreffende samenwerking tussen de
toezichthoudende autoriteiten van
verschillende lidstaten. Met het oog op de
specifieke situatie van kleine, middelgrote
en micro-ondernemingen omvat deze
verordening een aantal
uitzonderingsbepalingen waar dit
aantoonbaar noodzakelijk is en zonder het
beginsel van de bescherming van
persoonsgegevens of het beginsel van de
interne markt te ondermijnen. Bovendien
worden de instellingen en organen van de
Unie, de lidstaten en hun toezichthoudende
autoriteiten aangemoedigd om bij de
toepassing van deze verordening de
specifieke behoeften van de kleine,
middelgrote en micro-ondernemingen in
aanmerking te nemen. De definitie van het
begrip kleine, middelgrote en microondernemingen dient te worden
overgenomen uit Aanbeveling
2003/361/EG van de Commissie van 6 mei
2003.
Or. en

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 14
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14) Deze verordening is niet van
toepassing op vraagstukken met betrekking
tot de bescherming van grondrechten en
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer

(14) Deze verordening is niet van
toepassing op vraagstukken met betrekking
tot de bescherming van grondrechten en
fundamentele vrijheden of het vrije verkeer
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van gegevens in verband met niet onder het
EU-recht vallende activiteiten en betreft
noch de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens door de instellingen,
organen en instanties van de Unie, die
onder Verordening (EG) nr. 45/2001
vallen, noch de gegevensverwerking die de
lidstaten verrichten bij activiteiten in
verband met het gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid van de
Unie.

van gegevens in verband met niet onder het
EU-recht vallende activiteiten en betreft
noch de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens door de instellingen,
organen en instanties van de Unie, die
vallen onder Verordening (EG) nr. 45/2001
van het Europees Parlement en de Raad
van 18 december 2000 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in
verband met de verwerking van
persoonsgegevens door de communautaire
instellingen en organen en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens, noch de
gegevensverwerking die de lidstaten
verrichten bij activiteiten in verband met
het gemeenschappelijk buitenlands en
veiligheidsbeleid van de Unie. Om te
zorgen voor een samenhangend kader
voor gegevensbescherming dient
Verordening (EG) nr. 45/2001 in
overeenstemming te worden gebracht met
deze verordening.
Or. en

Motivering
Dit amendement streeft naar samenhang tussen de verordening en de wetten die gelden voor
instellingen, organen en agentschappen van de EU, zoals Verordening (EG) nr. 45/2001,
maar ook voor alle EU-agentschappen die momenteel hun eigen regelgeving inzake
gegevensbescherming hebben. Dat leidt tot een allegaartje van regels, wat het voor de
betrokkenen erg moeilijk maakt om hun rechten uit te oefenen. Zie in verband hiermee ook
artikel 2, onder b), en artikel 89 bis.

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Overweging 15
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15) Deze verordening dient niet van
toepassing te zijn op de verwerking van
persoonsgegevens van louter persoonlijke
of huishoudelijke aard, zoals
correspondentie of adressenbestanden,
PR\924343NL.doc
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door een natuurlijke persoon, wanneer
deze verwerking zonder commercieel
belang wordt verricht en dus geen enkel
verband houdt met een beroeps- of
handelsactiviteit. De uitzondering dient
evenmin te gelden voor de voor de
verwerking verantwoordelijken en de
verwerkers die de middelen verschaffen
voor de verwerking van persoonsgegevens
voor dergelijke persoonlijke of
huishoudelijke activiteiten.

door een natuurlijke persoon of het
persoonlijke gebruik van bepaalde
elektronische diensten. De uitzondering
dient niet te gelden wanneer de
verwerking van de persoonsgegevens
wordt verricht met een beroepsmatig of
commercieel doeleinde. De aard van de
verwerkte persoonsgegevens en of ze
beschikbaar zijn voor een bepaald of
onbepaald aantal personen wordt in
aanmerking genomen om vast te stellen of
de verwerking onder de uitzondering valt.
De uitzondering dient evenmin te gelden
voor de voor de verwerking
verantwoordelijken en de verwerkers die
de middelen verschaffen voor de
verwerking van persoonsgegevens voor
dergelijke persoonlijke of huishoudelijke
activiteiten.
Or. en

Motivering
De verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon voor particuliere en
huishoudelijke doeleinden kan soms een commercieel belang hebben (bv. bij de verkoop van
particuliere eigendommen aan andere particulieren), maar ook dat moet buiten het
toepassingsgebied van de verordening vallen zolang er geen verband is met een beroeps- of
handelsactiviteit. Zie in verband hiermee ook artikel 22, lid 2, onder d).

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Overweging 16
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16) De bescherming van personen in
verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde
autoriteiten met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing
en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en
betreffende het vrije verkeer van die
gegevens is aan een specifiek EU-

(16) De bescherming van personen in
verband met de verwerking van
persoonsgegevens door bevoegde
overheidsinstanties met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing
en de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van straffen, en
betreffende het vrije verkeer van die
gegevens is aan een specifiek EU-
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rechtsinstrument onderworpen. Deze
verordening dient derhalve niet van
toepassing te zijn op de met die doeleinden
verrichte verwerkingsactiviteiten. Het
gebruik van overeenkomstig deze
verordening door de openbare autoriteiten
verwerkte gegevens met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing
of de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke
sancties dient echter te worden geregeld bij
het meer specifieke EU-rechtsinstrument
(Richtlijn XX/YYYY).

rechtsinstrument onderworpen. Deze
verordening dient derhalve niet van
toepassing te zijn op de met die doeleinden
verrichte verwerkingsactiviteiten. Het
gebruik van overeenkomstig deze
verordening door de openbare autoriteiten
verwerkte gegevens met het oog op de
voorkoming, het onderzoek, de opsporing
of de vervolging van strafbare feiten of de
tenuitvoerlegging van strafrechtelijke
sancties dient echter te worden geregeld bij
het meer specifieke EU-rechtsinstrument
(Richtlijn XX/YYYY).
Or. en

Motivering
De verordening bepaalt dat de uitsluiting van het toepassingsgebied van de verordening met
het oog op de wetshandhaving alleen geldt voor bevoegde overheidsinstanties (en niet voor
particuliere entiteiten). Zie in verband hiermee ook artikel 2, lid 2, onder e), en artikel 21.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Overweging 17
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(17) De beperkingen op de
aansprakelijkheid krachtens Richtlijn
2000/31/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 8 juni 2000 betreffende
bepaalde juridische aspecten van de
diensten van de informatiemaatschappij,
met name de elektronische handel, in de
interne markt ('richtlijn inzake
elektronische handel'), zijn horizontaal
van aard en gelden derhalve voor de
relevante activiteiten van alle aanbieders
van diensten van de
informatiemaatschappij. Deze
verordening bepaalt de regels voor de
verwerking van persoonsgegevens terwijl
Richtlijn 2000/31/EG bepaalt onder welke
voorwaarden de aanbieder van diensten

(17) Deze verordening dient geen afbreuk
te doen aan de toepassing van Richtlijn
2000/31/EG, inzonderheid de bepalingen
inzake de aansprakelijkheid van
dienstverleners die als tussenpersoon
optreden in de artikelen 12 tot en met 15
van die richtlijn.
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aansprakelijk is voor inbreuken door
derden. In het belang van de
rechtszekerheid moeten de duidelijke en
verschillende rollen van beide
instrumenten consequent worden
geëerbiedigd. Deze verordening dient geen
afbreuk te doen aan de toepassing van
Richtlijn 2000/31/EG, inzonderheid de
bepalingen inzake de aansprakelijkheid van
dienstverleners die als tussenpersoon
optreden in de artikelen 12 tot en met 15
van die richtlijn.
Or. en
Motivering
Dit is een verduidelijking die ervoor moet zorgen dat tussenpersonen uitsluitend aansprakelijk
worden gesteld voor activiteiten waarover zij zeggenschap hebben.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Overweging 18
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(18) Deze verordening biedt de
mogelijkheid om bij de toepassing van de
daarin vastgelegde voorschriften rekening
te houden met het beginsel van het recht
van toegang van het publiek tot officiële
documenten. Persoonsgegevens in
documenten die worden bijgehouden door
een overheidsinstantie of –orgaan mogen
door die instantie of dat orgaan worden
bekendgemaakt in overeenstemming met
de EU-wetgeving of de wetgeving van de
lidstaat betreffende het recht van toegang
van het publiek tot officiële documenten,
indien dit noodzakelijk is om het recht van
gegevensbescherming te verzoenen met
het recht van toegang van het publiek tot
officiële documenten en indien hierdoor
een billijk evenwicht van de uiteenlopende
betrokken belangen tot stand komt.

(18) Deze verordening biedt de
mogelijkheid om bij de toepassing van de
daarin vastgelegde voorschriften rekening
te houden met het beginsel van het recht
van toegang van het publiek tot officiële
documenten.
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Or. en
Motivering
Dit amendement is bedoeld om de relatie tussen gegevensbescherming en de toegang van het
publiek tot officiële documenten te verduidelijken.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Overweging 20
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(20) Om te waarborgen dat personen niet
worden uitgesloten van de bescherming
waarop zij krachtens deze verordening
recht hebben, dient op de verwerking van
persoonsgegevens van in de Unie wonende
betrokkenen door een niet in de Unie
gevestigde verwerker deze verordening van
toepassing te zijn wanneer de verwerking
verband houdt met het aanbieden van
goederen of diensten aan dergelijke
betrokkenen of met het observeren van
hun gedrag.

(20) Om te waarborgen dat personen niet
worden uitgesloten van de bescherming
waarop zij krachtens deze verordening
recht hebben, dient op de verwerking van
persoonsgegevens van in de Unie wonende
betrokkenen door een niet in de Unie
gevestigde verwerker deze verordening van
toepassing te zijn wanneer de verwerking
verband houdt met het aanbieden van
goederen of diensten, waaronder ook
kosteloos aangeboden diensten, aan
dergelijke betrokkenen of met het
observeren van die betrokkenen.
Or. en

Motivering
De verordening dient ook van toepassing te zijn op een niet in de Unie gevestigde voor de
verwerking verantwoordelijke wanneer de verwerking bedoeld is voor de aanbieding van
goederen of diensten aan betrokkenen in de Unie, ongeacht of voor deze goederen of diensten
betaling wordt gevraagd, of voor het observeren van deze betrokkenen. Zie in verband
hiermee ook het amendement op artikel 3, lid 2, onder a).
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Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Overweging 21
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Om uit te maken of een verwerking
kan worden beschouwd als
"observeren/volgen van gedrag" van
betrokkenen, dient te worden vastgesteld of
natuurlijke personen op het internet worden
gevolgd met
gegevensverwerkingstechnieken waarbij
een "profiel" op een natuurlijke persoon
wordt toegepast, in het bijzonder om
besluiten over hem te nemen of om zijn
persoonlijke voorkeuren, gedragingen en
attitudes te analyseren of te voorspellen.

(21) Om uit te maken of een verwerking
kan worden beschouwd als "observeren"
van betrokkenen, dient te worden
vastgesteld of natuurlijke personen op het
internet worden gevolgd of via andere
middelen, dan wel of andere gegevens
over hen worden verzameld, met inbegrip
van gegevens uit openbare registers en
aankondigingen in de Unie die
toegankelijk zijn buiten de Unie, met de
bedoeling om meteen, eventueel of
achteraf gegevensverwerkingstechnieken
te gebruiken waarbij een "profiel" op een
natuurlijke persoon wordt toegepast, in het
bijzonder om besluiten over hem te nemen
of om zijn persoonlijke voorkeuren,
gedragingen en attitudes te analyseren of te
voorspellen.
Or. en

Motivering
De verordening mag niet alleen handelen over de observatie van het gedrag van in de Unie
wonende personen door voor de verwerking verantwoordelijken buiten de Unie, bijvoorbeeld
door het gedrag te volgen op het internet, maar moet alle vormen van verzameling en
verwerking van persoonsgegevens over in de Unie wonende personen bestrijken. Het
amendement verduidelijkt wat "observeren" betekent. Zie in verband hiermee ook het
amendement op artikel 3, lid 2, onder b).
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Overweging 23
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23) De beschermingsbeginselen moeten
voor elk gegeven betreffende een
geïdentificeerde of identificeerbare persoon

(23) De beschermingsbeginselen moeten
voor elk gegeven betreffende een
geïdentificeerde of identificeerbare persoon
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gelden. Om te bepalen of een persoon
identificeerbaar is, dienen alle middelen in
aanmerking te worden genomen waarvan
redelijkerwijs te verwachten valt dat zij
door de voor de verwerking
verantwoordelijke, of door ieder ander
worden gebruikt om de persoon te
identificeren. De beschermingsbeginselen
dienen niet van toepassing te zijn op
gegevens die zodanig anoniem zijn
gemaakt dat de persoon op wie die
gegevens betrekking hebben, niet meer
identificeerbaar is.

gelden. Om te bepalen of een persoon
identificeerbaar is, dienen alle middelen in
aanmerking te worden genomen waarvan
redelijkerwijs te verwachten valt dat zij
door de voor de verwerking
verantwoordelijke, of door ieder ander
worden gebruikt om de persoon te
identificeren. Deze verordening dient niet
van toepassing te zijn op anonieme
gegevens, d.w.z. gegevens die direct of
indirect, alleen of in combinatie met
bijbehorende gegevens niet in verband
kunnen worden gebracht met een
natuurlijke persoon of waarbij de
vaststelling van zulk verband een
onevenredige hoeveelheid tijd, financiële
middelen en inspanning zou vergen,
rekening houdend met de stand van de
techniek op het ogenblik van de
verwerking en de mogelijkheden voor
ontwikkeling tijdens de periode gedurende
welke de gegevens worden verwerkt.
Or. en

Motivering
Het begrip "persoonsgegevens" wordt verder verduidelijkt aan de hand van objectieve
criteria voor anonieme gegevens op grond van aanbeveling 2006 (4) van de Raad van
Europa. Zie in verband hiermee de amendementen op artikel 4, lid 1, en overweging 24.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Overweging 24
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24) Bij het gebruik van onlinediensten
kunnen natuurlijke personen worden
gekoppeld aan online-identificatiemiddelen
via hun apparatuur, applicaties,
instrumenten en protocollen, zoals
internetprotocol (IP)-adressen en
identificatiecookies. Dit kan sporen
achterlaten die, in combinatie met unieke
PR\924343NL.doc
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kunnen natuurlijke personen worden
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zoals internetprotocol (IP)-adressen,
identificatiecookies en andere unieke
identificatoren. Aangezien zulke
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identificatoren en andere door de servers
ontvangen informatie, kunnen worden
gebruikt om profielen op te stellen van
personen en personen te herkennen.
Identificatienummers, locatiegegevens,
online-identificatiemiddelen en andere
specifieke factoren hoeven dus niet onder
alle omstandigheden als
persoonsgegevens te worden beschouwd.

identificatoren sporen achterlaten en
kunnen worden gebruikt om natuurlijke
personen uit te kiezen, dient deze
verordening van toepassing te zijn op
verwerking waarbij zulke gegevens
betrokken zijn, tenzij die identificatoren
aantoonbaar niet gekoppeld zijn aan
natuurlijke personen, bijvoorbeeld door
ondernemingen gebruikte IP-adressen die
niet kunnen worden beschouwd als
"persoonsgegevens" zoals gedefinieerd in
deze verordening.
Or. en

Motivering
Het begrip "persoonsgegevens" wordt verder verduidelijkt aan de hand van objectieve
criteria. Identificatoren die sterk betrekking hebben op een natuurlijke persoon moeten als
persoonsgegevens worden beschouwd. Zie in verband hiermee de amendementen op artikel 4,
lid 1, en overweging 23.
Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Overweging 29
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29) Kinderen verdienen met betrekking tot
hun persoonsgegevens extra bescherming,
aangezien zij zich allicht minder bewust
zijn van de risico's, gevolgen,
beschermingsmaatregelen en rechten in
verband met de verwerking van
persoonsgegevens. Voor de vaststelling of
een persoon een kind is, dient in deze
verordening de in het VN-Verdrag inzake
de rechten van het kind vervatte definitie te
worden overgenomen.

(29) Kinderen verdienen met betrekking tot
hun persoonsgegevens extra bescherming,
aangezien zij zich allicht minder bewust
zijn van de risico's, gevolgen,
beschermingsmaatregelen en rechten in
verband met de verwerking van
persoonsgegevens. Voor de vaststelling of
een persoon een kind is, dient in deze
verordening de in het VN-Verdrag inzake
de rechten van het kind vervatte definitie te
worden overgenomen. Geen enkele
verwijzing naar de bescherming van
kinderen in deze verordening mag worden
geïnterpreteerd als een stilzwijgende
instructie dat de bescherming van
persoonsgegevens van volwassenen met
minder zorg ter hand dient te worden
genomen dan het geval geweest zou zijn
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als die verwijzing niet opgenomen was
geweest.
Or. en
Motivering
Kinderen verdienen extra bescherming, maar omgekeerd betekent dit niet dat volwassenen
minder bescherming verdienen. Zie in verband hiermee de artikelen 8 en 17, lid 1.

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Overweging 31
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31) Voor rechtmatige verwerking van
persoonsgegevens is toestemming van de
betrokkene vereist of een andere
gerechtvaardigde grondslag waarin de wet
voorziet, hetzij in deze verordening, hetzij
in andere wetgeving van de Unie of van de
lidstaten als bedoeld in deze verordening.

(31) Voor rechtmatige verwerking van
persoonsgegevens is de specifieke, op
informatie berustende en uitdrukkelijke
toestemming van de betrokkene vereist of
een andere gerechtvaardigde grondslag
waarin de wet voorziet, hetzij in deze
verordening, hetzij in andere wetgeving
van de Unie of van de lidstaten als bedoeld
in deze verordening.
Or. en

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Overweging 32
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32) Wanneer de verwerking plaatsvindt op
grond van toestemming van de betrokkene,
dient het bewijs dat de betrokkene
toestemming heeft gegeven voor de
verwerking te worden geleverd door de
voor de verwerking verantwoordelijke. Met
name in de context van een schriftelijke
verklaring over een andere zaak dient te

(32) Wanneer de verwerking plaatsvindt op
grond van toestemming van de betrokkene,
dient het bewijs dat de betrokkene
toestemming heeft gegeven voor de
verwerking te worden geleverd door de
voor de verwerking verantwoordelijke. Met
name in de context van een schriftelijke
verklaring over een andere zaak dient te
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worden gewaarborgd dat de betrokkene
zich ervan bewust is dat hij toestemming
geeft en hoever deze toestemming reikt.

worden gewaarborgd dat de betrokkene
zich ervan bewust is dat hij toestemming
geeft en hoever deze toestemming reikt.
Om te voldoen aan het beginsel van
gegevensminimalisering mag de
bewijslevering niet worden
geïnterpreteerd als het verstrekken van de
positieve identificatie van betrokkenen,
tenzij dit noodzakelijk is.
Or. en

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Overweging 33
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33) Om te waarborgen dat het om vrije
toestemming gaat, dient duidelijk te
worden gemaakt dat toestemming geen
geldige rechtsgrondslag is wanneer de
betrokkene geen echte vrije keuze heeft en
zijn toestemming derhalve niet kan
weigeren of intrekken zonder nadelige
gevolgen.

(33) Om te waarborgen dat het om vrije
toestemming gaat, dient duidelijk te
worden gemaakt dat toestemming geen
geldige rechtsgrondslag is wanneer de
betrokkene geen echte vrije keuze heeft en
zijn toestemming derhalve niet kan
weigeren of intrekken zonder nadelige
gevolgen. Het gebruik van
standaardkeuzes die de betrokkene dient
te wijzigen om bezwaar te maken tegen de
verwerking, zoals het gebruik van reeds
aangekruiste vakjes, is geen uiting van
vrije toestemming.
Or. en

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Overweging 34
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34) Toestemming kan geen
rechtsgrondslag voor verwerking zijn
PE501.927v04-00
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wanneer er sprake is van een duidelijke
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de
betrokkene zich in een situatie van
afhankelijkheid jegens de voor de
verwerking verantwoordelijke bevindt,
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens
worden verwerkt door zijn werkgever.
Wanneer de voor de verwerking
verantwoordelijke een overheidsinstantie
is, zou er alleen sprake zijn van een
onevenwichtigheid bij specifieke
gegevensverwerkingsoperaties als deze
overheidsinstantie krachtens haar
overheidsbevoegdheden een verplichting
kan opleggen en de toestemming niet kan
worden beschouwd als uit vrije wil
gegeven, gelet op het belang van de
betrokkene.

wanneer er sprake is van een duidelijke
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en
de voor de verwerking verantwoordelijke.
Dit is met name het geval wanneer de
betrokkene zich in een situatie van
afhankelijkheid jegens de voor de
verwerking verantwoordelijke bevindt,
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens
worden verwerkt door zijn werkgever, of
wanneer de verwerker of de voor de
verwerking verantwoordelijke een
dominante marktpositie inneemt met
betrekking tot de producten of diensten
die aan de betrokkene worden geboden of
wanneer een eenzijdige en niet-essentiële
wijziging in de dienstverlening een
betrokkene geen andere keuze laat dan
deze wijziging te accepteren of een
onlinemiddel waarin hij of zij veel tijd
heeft gestoken op te geven. Wanneer de
voor de verwerking verantwoordelijke een
overheidsinstantie is, zou er alleen sprake
zijn van een onevenwichtigheid bij
specifieke gegevensverwerkingsoperaties
als deze overheidsinstantie krachtens haar
overheidsbevoegdheden een verplichting
kan opleggen en de toestemming niet kan
worden beschouwd als uit vrije wil
gegeven, gelet op het belang van de
betrokkene.
Or. en

Motivering
Het begrip "duidelijke onevenwichtigheid" wordt verder toegelicht en omvat situaties waarin
er sprake is van een dominante marktpositie of een technologieval voor de klant.

Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Overweging 36
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(36) Wanneer de verwerking wordt verricht

(36) Wanneer de verwerking wordt verricht
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omdat de voor de verwerking
verantwoordelijke hiertoe wettelijk is
verplicht of wanneer de verwerking nodig
is voor de vervulling van een taak van
algemeen belang dan wel voor een taak in
het kader van de uitoefening van het
openbaar gezag, dient de verwerking een
rechtsgrondslag te hebben in de EUwetgeving of in een wet van de lidstaat die
voldoet aan de in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie
vervatte vereisten voor beperkingen van de
rechten en vrijheden. Ook dient in de
wetgeving van de Unie of de lidstaten te
worden vastgesteld of de voor de
verwerking verantwoordelijke die belast is
met een taak van algemeen belang dan
wel met een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag een
overheidsdienst of een andere
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
persoon, zoals een beroepsvereniging,
moet zijn.

omdat de voor de verwerking
verantwoordelijke hiertoe wettelijk is
verplicht of wanneer de verwerking nodig
is voor een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag, dient
de verwerking een rechtsgrondslag te
hebben in de EU-wetgeving of in een wet
van de lidstaat die voldoet aan de in het
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie vervatte vereisten voor
beperkingen van de rechten en vrijheden.
Ook dient in de wetgeving van de Unie of
de lidstaten te worden vastgesteld of de
voor de verwerking verantwoordelijke die
belast is met een taak in het kader van de
uitoefening van het openbaar gezag een
overheidsdienst of een andere
publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
persoon, zoals een beroepsvereniging,
moet zijn.

Or. en

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Overweging 38
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38) Het gerechtvaardigde belang van een
voor de verwerking verantwoordelijke kan
een rechtsgrondslag voor verwerking
bieden, mits het belang of de rechten en
vrijheden van de betrokkene niet
prevaleren. Hierbij is een zorgvuldige
beoordeling geboden, met name wanneer
de betrokkene een kind is, aangezien
kinderen specifieke bescherming
verdienen. De betrokkene dient het recht te
hebben kosteloos bezwaar te maken tegen
de verwerking op gronden die verband
houden met zijn bijzondere situatie. Om

(38) In buitengewone omstandigheden
kan het gerechtvaardigde belang van een
voor de verwerking verantwoordelijke een
rechtsgrondslag voor verwerking bieden,
mits het belang of de rechten en vrijheden
van de betrokkene niet prevaleren. Hierbij
is een zorgvuldige beoordeling geboden,
met name wanneer de betrokkene een kind
is, aangezien kinderen specifieke
bescherming verdienen. De betrokkene
dient het recht te hebben kosteloos bezwaar
te maken tegen de verwerking. Om
transparantie te waarborgen dient de voor
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transparantie te waarborgen dient de voor
de verwerking verantwoordelijke te
worden verplicht de betrokkene
uitdrukkelijk over de gerechtvaardigde
belangen die worden nagestreefd en het
recht van bezwaar te informeren, en ook te
worden verplicht deze gerechtvaardigde
belangen te staven. Aangezien het aan de
wetgever is om de rechtsgrondslag te
creëren voor gegevensverwerking door
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond
niet van toepassing te zijn op de
verwerking door overheidsinstanties in het
kader van de uitvoering van hun taken.

de verwerking verantwoordelijke te
worden verplicht de betrokkene
uitdrukkelijk over de gerechtvaardigde
belangen die worden nagestreefd en het
recht van bezwaar te informeren, en ook te
worden verplicht deze gerechtvaardigde
belangen te staven. Aangezien het aan de
wetgever is om de rechtsgrondslag te
creëren voor gegevensverwerking door
overheidsinstanties, dient deze rechtsgrond
niet van toepassing te zijn op de
verwerking door overheidsinstanties in het
kader van de uitvoering van hun taken.

Or. en

Amendement 23
Voorstel voor een verordening
Overweging 39
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(39) De verwerking van verkeersgegevens
voor zover die strikt noodzakelijk is met
het oog op netwerk- en
informatieveiligheid, d.w.z. dat een
netwerk of informatiesysteem op een
bepaald vertrouwelijkheidsniveau bestand
is tegen incidentele gebeurtenissen of
onwettige of kwaadaardige acties die de
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit
en vertrouwelijkheid van opgeslagen of
doorgegeven gegevens in het gedrang
brengen, en de beveiliging van de
desbetreffende diensten die door deze
netwerken en systemen worden geboden of
via deze toegankelijk zijn, door
overheidsinstanties, responsteams voor
computernoodgevallen (Computer
Emergency Response Teams, CERT's),
computercalamiteitenteams (Computer
Security Incident Response Teams,
CSIRT's) aanbieders van elektronische
communicatienetwerken of –diensten en

(39) De verwerking van verkeersgegevens
voor zover die strikt noodzakelijk is met
het oog op netwerk- en
informatieveiligheid, d.w.z. dat een
netwerk of informatiesysteem bestand is
tegen incidentele gebeurtenissen of
onwettige of kwaadaardige acties die de
beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit
en vertrouwelijkheid van opgeslagen of
doorgegeven gegevens in het gedrang
brengen, en de beveiliging van de
desbetreffende diensten die, bij specifieke
incidenten, door deze netwerken en
systemen worden geboden of via deze
toegankelijk zijn, door overheidsinstanties,
responsteams voor computernoodgevallen
(Computer Emergency Response Teams,
CERT's), computercalamiteitenteams
(Computer Security Incident Response
Teams, CSIRT's) aanbieders van
elektronische communicatienetwerken of –
diensten en aanbieders van
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aanbieders van beveiligingstechnologie en
-diensten, is een gerechtvaardigd belang
van de voor de verwerking
verantwoordelijke. Zo kan er bijvoorbeeld
sprake zijn van het verhinderen van
onbevoegde toegang tot
elektronischecommunicatienetwerken en
van verspreiding van kwaadaardige codes,
alsook van het stoppen van "denial of
service"- aanvallen en van schade aan
computers en
elektronischecommunicatiesystemen.

beveiligingstechnologie en -diensten, is een
gerechtvaardigd belang van de voor de
verwerking verantwoordelijke. Zo kan er
bijvoorbeeld sprake zijn van het
verhinderen van onbevoegde toegang tot
elektronischecommunicatienetwerken en
van verspreiding van kwaadaardige codes,
alsook van het stoppen van "denial of
service"- aanvallen en van schade aan
computers en
elektronischecommunicatiesystemen. De
verwerking van persoonsgegevens om
onbevoegde toegang tot en misbruik van
algemeen beschikbare netwerk- of
informatiesystemen te beperken,
bijvoorbeeld wanneer de exploitant van
het systeem MAC- of e-mailadressen op
een zwarte lijst plaatst, is ook een
gerechtvaardigd belang.
Or. en

Amendement 24
Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(39 bis) De toepassing van
rechtsvorderingen tegen een betrokkene,
zoals de inning van schulden of
vorderingen tot schadevergoeding en
andere vormen van genoegdoening, is een
gerechtvaardigd belang, op voorwaarde
dat de rechtsvordering is ingesteld voordat
de persoonsgegevens werden verzameld
en verwerkt. Hetzelfde beginsel geldt ook
voor de preventie of beperking van schade
die door de betrokkene kan worden
toegebracht aan de voor de verwerking
verantwoordelijke, bijvoorbeeld de
preventie van wanbetaling.
Or. en
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Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Overweging 39 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(39 ter) De belangen en grondrechten van
de betrokkene wegen zwaarder dan het
belang van de voor de verwerking
verantwoordelijke wanneer
persoonsgegevens worden verwerkt in
omstandigheden waarin de betrokkenen
geen verdere verwerking verwachten,
bijvoorbeeld wanneer een betrokkene een
zoekopdracht invoert, een e-mail opstelt
en verzendt of een andere particuliere
elektronische berichtendienst gebruikt.
Elke vorm van verwerking van die
gegevens die niet bedoeld is voor de door
de betrokkene gevraagde dienstverlening
moet worden beschouwd als verwerking
die niet in het gerechtvaardigde belang
van de voor de verwerking
verantwoordelijke is.
Or. en

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Overweging 41
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41) Persoonsgegevens die door hun aard
bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn wat
betreft de grondrechten of de persoonlijke
levenssfeer, verdienen specifieke
bescherming. Dergelijke gegevens dienen
niet te worden verwerkt, tenzij de
betrokkene hier uitdrukkelijk toestemming
voor geeft. Niettemin dient uitdrukkelijk in
uitzonderingen op dit verbod te worden
PR\924343NL.doc

(41) Persoonsgegevens die door hun aard
bijzonder gevoelig en kwetsbaar zijn wat
betreft de grondrechten of de persoonlijke
levenssfeer, verdienen specifieke
bescherming. Dergelijke gegevens dienen
niet te worden verwerkt, tenzij de
betrokkene hier zijn uitdrukkelijke en op
informatie berustende toestemming voor
geeft. Niettemin dient uitdrukkelijk in
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voorzien met het oog op specifieke
behoeften, met name wanneer de
verwerking wordt verricht in het kader van
wettige activiteiten door bepaalde
verenigingen of stichtingen die ernaar
streven de uitoefening van de fundamentele
vrijheden mogelijk te maken.

uitzonderingen op dit verbod te worden
voorzien met het oog op specifieke
behoeften, met name wanneer de
verwerking wordt verricht in het kader van
wettige activiteiten door bepaalde
verenigingen of stichtingen die ernaar
streven de uitoefening van de fundamentele
vrijheden door de betrokkenen in kwestie
mogelijk te maken.
Or. en

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Overweging 42
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42) Er dient ook van het verbod op de
verwerking van categorieën gevoelige
gegevens te kunnen worden afgeweken,
indien de wet hierin voorziet en er
passende waarborgen worden geboden ter
bescherming van persoonsgegevens en
andere grondrechten, op grond van een
zwaarwegend algemeen belang en in het
bijzonder voor gezondheidsdoeleinden,
zoals volksgezondheid en sociale
bescherming en het beheer van
gezondheidsdiensten, met name om de
kwaliteit en kostenefficiëntie te
waarborgen van de procedures voor de
afwikkeling van aanvragen voor
uitkeringen en diensten in het kader van de
ziektekostenverzekering of voor historisch,
statistisch en wetenschappelijk onderzoek.

(42) Er dient ook van het verbod op de
verwerking van categorieën gevoelige
gegevens te kunnen worden afgeweken,
indien de wet hierin voorziet en er
passende waarborgen worden geboden ter
bescherming van persoonsgegevens en
andere grondrechten, op grond van een
zwaarwegend algemeen belang en in het
bijzonder voor gezondheidsdoeleinden,
zoals volksgezondheid en sociale
bescherming en het beheer van
gezondheidsdiensten, met name om de
kwaliteit en kostenefficiëntie te
waarborgen van de procedures voor de
afwikkeling van aanvragen voor
uitkeringen en diensten in het kader van de
ziektekostenverzekering.

Or. en
Motivering
De verwerking van gevoelige gegevens voor historisch, statistisch en wetenschappelijk
onderzoek is niet zo spoedeisend of onontbeerlijk als de verwerking ervan voor de
volksgezondheid of sociale bescherming. Bijgevolg is het niet nodig om een uitzondering in te
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voeren die deze vorm van verwerking op hetzelfde niveau plaatst als de andere redenen voor
afwijking.

Amendement 28
Voorstel voor een verordening
Overweging 45
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(45) Wanneer de door de voor de
verwerking verantwoordelijke in de door
hem verwerkte gegevens geen natuurlijk
persoon kan identificeren, hoeft hij niet te
worden verplicht om, uitsluitend om aan
een bepaling van deze verordening te
voldoen, aanvullende informatie te
verkrijgen ter identificatie van de
betrokkene. Bij een verzoek om toegang
moet de voor de verwerking
verantwoordelijke bevoegd zijn de
betrokkene aanvullende informatie te
vragen om de gezochte persoonsgegevens
te kunnen vinden.

(45) Wanneer de door de voor de
verwerking verantwoordelijke in de door
hem verwerkte gegevens geen natuurlijk
persoon kan identificeren of uitkiezen,
hoeft hij niet te worden verplicht om,
uitsluitend om aan een bepaling van deze
verordening te voldoen, aanvullende
informatie te verkrijgen ter identificatie
van de betrokkene. Bij een verzoek om
toegang moet de voor de verwerking
verantwoordelijke bevoegd zijn de
betrokkene aanvullende informatie te
vragen om de gezochte persoonsgegevens
te kunnen vinden.
Or. en

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Overweging 45 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(45 bis) Het recht op de bescherming van
persoonsgegevens is gegrondvest op het
recht van de betrokkene om controle uit te
oefenen over de persoonsgegevens die bij
de verwerking betrokken zijn. Daartoe
moeten de betrokkene duidelijke en
ondubbelzinnige rechten worden verleend
op de verstrekking van transparante,
duidelijke en gemakkelijk te begrijpen
informatie over de verwerking van zijn of
haar persoonsgegevens, de rechten van
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toegang, rectificatie en uitwissing van
persoonsgegevens, het recht van
gegevensoverdraagbaarheid en het recht
van bezwaar tegen profilering. Bovendien
moet de betrokkene ook het recht hebben
om bij de bevoegde met de
gegevensbescherming belaste autoriteit
een klacht in te dienen met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens door
een voor de verwerking verantwoordelijke
of een verwerker en om gerechtelijke
procedures aan te spannen om zijn of
haar rechten af te dwingen evenals het
recht op schadevergoeding ten gevolge
van een onrechtmatige verwerking of van
een handeling die onverenigbaar is met
deze verordening. De bepalingen van deze
verordening dienen deze rechten te
versterken, verduidelijken, waarborgen en
waar nodig, te codificeren.
Or. en
Motivering
Inleidende samenvatting van de rechten van betrokkenen, vergelijkbaar met artikel 5 waar de
beginselen worden samengevat.
Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Overweging 47
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(47) Er dienen procedures te worden
vastgesteld om de betrokkene in staat te
stellen zijn rechten uit hoofde van deze
verordening uit te oefenen, zoals
mechanismen om kosteloos te verzoeken
om, met name, toegang tot gegevens,
rectificatie, uitwissing en uitoefening van
het recht van bezwaar. De voor de
verwerking verantwoordelijke dient
verplicht te zijn binnen een gestelde
termijn te reageren op een verzoek van de
PE501.927v04-00

NL

(47) Er dienen procedures te worden
vastgesteld om de betrokkene in staat te
stellen zijn rechten uit hoofde van deze
verordening uit te oefenen, zoals
mechanismen om kosteloos, met name,
toegang tot gegevens, rectificatie,
uitwissing en uitoefening van het recht van
bezwaar te verkrijgen. De voor de
verwerking verantwoordelijke dient
verplicht te zijn binnen een gestelde
termijn te reageren op een verzoek van de
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betrokkene en een eventuele weigering om
gehoor te geven aan het verzoek van de
betrokkene te motiveren.

betrokkene en een eventuele weigering om
gehoor te geven aan het verzoek van de
betrokkene te motiveren.
Or. en

Amendement 31
Voorstel voor een verordening
Overweging 50
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(50) Deze verplichting is echter overbodig
wanneer de betrokkene al over deze
informatie beschikt, of wanneer de
vastlegging of mededeling van de gegevens
uitdrukkelijk bij wet is voorgeschreven of
de verstrekking van informatie aan de
betrokkene onmogelijk blijkt of
onevenredig veel moeite zou kosten. Dit
laatste zou met name het geval kunnen
zijn wanneer verwerking nodig is voor
historisch, statistisch of wetenschappelijk
onderzoek; hierbij mag in aanmerking
worden genomen om hoeveel betrokkenen
het gaat, hoe oud de gegevens zijn en
welke compenserende maatregelen
kunnen worden getroffen.

(50) Deze verplichting is echter overbodig
wanneer de betrokkene al over deze
informatie beschikt, of wanneer de
vastlegging of mededeling van de gegevens
uitdrukkelijk bij wet is voorgeschreven of
de verstrekking van informatie aan de
betrokkene onmogelijk blijkt of
onevenredig veel moeite zou kosten.

Or. en
Motivering
De geschrapte tekst zou verkeerd kunnen worden geïnterpreteerd als zou voor bepaalde
vormen van gegevensverwerking een lager beschermingsniveau worden bevorderd. Zie in
verband hiermee ook artikel 14, lid 5.
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Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Overweging 51
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(51) Eenieder dient over het recht te
beschikken om toegang te verkrijgen tot de
gegevens die betreffende hem zijn
verzameld en dit recht eenvoudig te
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de
verwerking op de hoogte kan stellen en
zich van de rechtmatigheid ervan kan
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan
ook recht op te hebben, te weten en te
worden meegedeeld voor welke doeleinden
de gegevens worden verwerkt, hoe lang zij
worden bewaard, welke ontvangers de
gegevens ontvangen, welke logica er ten
grondslag ligt aan de verwerking van de
gegevens en, ten minste wanneer de
verwerking op profilering is gebaseerd, wat
de gevolgen zouden kunnen zijn van een
dergelijke verwerking. Dit recht dient geen
afbreuk te doen aan de rechten en vrijheden
van anderen, met inbegrip van het
zakengeheim of de intellectuele eigendom
en met name aan het auteursrecht dat de
software beschermt. Deze overwegingen
mogen er echter niet toe leiden dat de
betrokkene alle informatie wordt
onthouden.

(51) Eenieder dient over het recht te
beschikken om toegang te verkrijgen tot de
gegevens die betreffende hem zijn
verzameld en dit recht eenvoudig te
kunnen uitoefenen, zodat hij zich van de
verwerking op de hoogte kan stellen en
zich van de rechtmatigheid ervan kan
vergewissen. Elke betrokkene dient er dan
ook recht op te hebben, te weten en te
worden meegedeeld voor welke doeleinden
de gegevens worden verwerkt, hoe lang zij
worden bewaard, welke ontvangers de
gegevens ontvangen, welke logica er ten
grondslag ligt aan de verwerking van de
gegevens en, ten minste wanneer de
verwerking op profilering is gebaseerd, wat
de gevolgen zouden kunnen zijn van een
dergelijke verwerking. Dit recht dient geen
afbreuk te doen aan de rechten en vrijheden
van anderen, met inbegrip van het
zakengeheim of de intellectuele eigendom,
bijvoorbeeld in verband met het
auteursrecht dat de software beschermt.
Deze overwegingen mogen er echter niet
toe leiden dat de betrokkene alle informatie
wordt onthouden.
Or. en

Motivering
Technische verduidelijking dat "intellectuele eigendom" hier verband houdt met het
auteursrecht dat de software beschermt die wordt gebruikt voor de verwerking van de
persoonsgegevens en niet met de bescherming van intellectuele eigendom in het algemeen.
Dat laatste zou immers buiten het toepassingsgebied van deze verordening vallen. Zie in
verband hiermee ook artikel 15.
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Amendement 33
Voorstel voor een verordening
Overweging 52
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(52) De voor de verwerking
verantwoordelijke dient, met name met
betrekking tot onlinediensten en onlineidentificatiemiddelen, alle redelijke
maatregelen te nemen om de identiteit te
controleren van een betrokkene die om
toegang verzoekt. Een voor de verwerking
verantwoordelijke dient persoonsgegevens
niet uitsluitend te bewaren om op eventuele
verzoeken te kunnen reageren.

(52) De voor de verwerking
verantwoordelijke dient, met name met
betrekking tot onlinediensten en onlineidentificatiemiddelen, alle redelijke
maatregelen te nemen om de authenticiteit
te controleren van een verzoek om toegang
vanwege een betrokkene. Een voor de
verwerking verantwoordelijke dient
persoonsgegevens niet uitsluitend te
bewaren om op eventuele verzoeken te
kunnen reageren.
Or. en

Motivering
Als er pseudoniemen worden gebruikt - iets wat door deze verordening wordt aangemoedigd
– dan hoeft de gebruiker alleen maar zijn/haar authenticiteit te bewijzen, bijvoorbeeld door te
bewijzen dat hij/zij eigenaar is van een account, zonder informatie te geven over zijn/haar
identiteit. Zie in verband hiermee de artikelen 10, 11, lid 2, en 15, lid 1.
Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Overweging 53
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(53) Eenieder dient het recht te hebben
persoonsgegevens over zichzelf te laten
rectificeren en het "recht om te worden
vergeten", als het bewaren van dergelijke
gegevens niet in overeenstemming is met
deze verordening. Betrokkenen dienen met
name het recht te hebben dat hun
persoonsgegevens worden uitgewist en niet
verder worden verwerkt als de gegevens
niet langer nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor zij zijn verzameld of anderszins
verwerkt, als de betrokkenen hun

(53) Eenieder dient het recht te hebben
persoonsgegevens over zichzelf te laten
rectificeren en het "recht om gegevens te
laten wissen en om te worden vergeten",
als het bewaren van dergelijke gegevens
niet in overeenstemming is met deze
verordening. Betrokkenen dienen met
name het recht te hebben dat hun
persoonsgegevens worden uitgewist en niet
verder worden verwerkt als de gegevens
niet langer nodig zijn voor de doeleinden
waarvoor zij zijn verzameld of anderszins
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toestemming voor de verwerking hebben
ingetrokken of bezwaar maken tegen de
verwerking van hun persoonsgegevens, of
als de verwerking van hun
persoonsgegevens op een ander punt niet
met deze verordening in overeenstemming
is. Dit recht is uitermate relevant wanneer
de betrokkene toestemming heeft gegeven
als kind, toen hij zich nog niet volledig
bewust was van de risico's van
verwerking, en dergelijke
persoonsgegevens later wil verwijderen,
met name van het internet. Gegevens
dienen echter langer te kunnen worden
bewaard als dit nodig is voor historisch,
statistisch en wetenschappelijk onderzoek,
om redenen van algemeen belang op het
gebied van de volksgezondheid, voor de
uitoefening van het recht op vrijheid van
meningsuiting, wanneer de wet dit
voorschrijft of wanneer er een reden is om
de verwerking van gegevens te beperken in
plaats van de gegevens te wissen.

verwerkt, als de betrokkenen hun
toestemming voor de verwerking hebben
ingetrokken of bezwaar maken tegen de
verwerking van hun persoonsgegevens, of
als de verwerking van hun
persoonsgegevens op een ander punt niet
met deze verordening in overeenstemming
is. Gegevens dienen echter langer te
kunnen worden bewaard als dit nodig is
voor historisch, statistisch en
wetenschappelijk onderzoek, om redenen
van algemeen belang op het gebied van de
volksgezondheid, voor de uitoefening van
het recht op vrijheid van meningsuiting,
wanneer de wet dit voorschrijft of wanneer
er een reden is om de verwerking van
gegevens te beperken in plaats van de
gegevens te wissen.

Or. en
Motivering
Aangezien de rechten die in deze overweging aan alle burgers worden toegekend omvattend
zijn, is het weinig waardevol om "bijzondere" aandacht te geven aan kinderen. De door de
Commissie voorgestelde tekst zou de indruk kunnen geven dat de bescherming van
volwassenen minder omvattend is. Bovendien zijn er al speciale vereisten voor de manieren
waarop geldig toestemming wordt verkregen om persoonsgegevens van kinderen te
verwerken. In dit opzicht zou de geschrapte tekst louter een herhaling zijn. Zie in verband
hiermee overweging 29 en artikel 8, lid 1.
Amendement 35
Voorstel voor een verordening
Overweging 54
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(54) Ter versterking van het "recht om te
worden vergeten" door onlinetoepassingen,
dient het recht op uitwissing van gegevens

(54) Ter versterking van het "recht om
gegevens te laten wissen en om te worden
vergeten" door onlinetoepassingen, dient
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zodanig te worden uitgebreid, dat de voor
de verwerking verantwoordelijke die de
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt,
verplicht is derden die dergelijke gegevens
verwerken, ervan op de hoogte te stellen
dat de betrokkene hun verzoekt iedere
koppeling met, of kopie of reproductie van
die persoonsgegevens uit te wissen. De
voor de verwerking verantwoordelijke
dient alle redelijke maatregelen te nemen,
waaronder technische maatregelen, om te
waarborgen dat voor gegevens waarvan
de openbaarmaking zijn
verantwoordelijkheid is, deze derden
daadwerkelijk worden geïnformeerd. Ten
aanzien van openbaarmaking van
persoonsgegevens door een derde dient de
voor de verwerking verantwoordelijke te
worden beschouwd als verantwoordelijk
voor de openbaarmaking als hij de derde
toestemming heeft verleend voor de
openbaarmaking.

het recht op uitwissing van gegevens
zodanig te worden uitgebreid, dat de voor
de verwerking verantwoordelijke die de
persoonsgegevens zonder wettelijke
rechtvaardiging openbaar heeft gemaakt,
verplicht is alle nodige stappen te
ondernemen om de gegevens te laten
wissen, maar onverminderd het recht van
de betrokkene om schadevergoeding te
eisen.

Or. en
Motivering
Het recht op uitwissing en het recht op rectificatie blijven belangrijk voor de betrokkenen
omdat steeds meer informatie wordt vrijgegeven met alle eventuele significante gevolgen van
dien. Als persoonsgegevens echter bekendgemaakt zijn op basis van de in artikel 6, lid 1,
vermelde wettelijke gronden, is een "recht om te worden vergeten" realistisch noch
rechtmatig. Zie in verband hiermee artikel 17, lid 2 en lid 2 bis. Dit betekent niet dat derden
bekendgemaakte persoonsgegevens verder kunnen verwerken als er daarvoor geen
rechtsgrondslag is.
Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Overweging 55
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55) Om de controle over hun eigen
gegevens en hun recht van toegang verder
te versterken, dienen, wanneer
persoonsgegevens elektronisch en in een
PR\924343NL.doc

(55) Om de controle over hun eigen
gegevens en hun recht van toegang verder
te versterken, dienen betrokkenen het recht
te hebben om de gegevens over hen ook
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kosteloos in een elektronisch en algemeen
gebruikt, interoperabel formaat, zo
mogelijk met een open broncode, te
ontvangen. De betrokkenen dienen deze
door hen verstrekte gegevens ook van de
ene geautomatiseerde toepassing, zoals een
sociaal netwerk, naar de andere te kunnen
doorgeven. Aanbieders van diensten van
de informatiemaatschappij mogen de
doorgifte van die gegevens niet verplicht
stellen voor de verlening van hun
diensten. Sociale netwerken moeten zo
veel mogelijk worden aangemoedigd om
gegevens dusdanig op te slaan dat de
betrokkenen ze doeltreffend kunnen
overdragen.

gestructureerd en algemeen gebruikt
formaat worden verwerkt, betrokkenen het
recht te hebben om van de gegevens over
hen ook een kopie in een elektronisch en
algemeen gebruikt formaat te ontvangen.
De betrokkenen dienen deze door hen
verstrekte gegevens ook van de ene
geautomatiseerde toepassing, zoals een
sociaal netwerk, naar de andere te kunnen
doorgeven. Dit dient van toepassing te zijn
wanneer de betrokkenen de gegevens aan
het geautomatiseerde verwerkingssysteem
heeft verstrekt, door toestemming te geven
dan wel een overeenkomst uit te voeren.

Or. en
Motivering
Het vereiste dat de gegevens reeds in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat
verwerkt moeten zijn voordat de betrokkenen hun recht op gegevensoverdraagbaarheid
kunnen uitoefenen, kan de toepassing van deze bepaling belemmeren en het recht van de
betrokkene op gegevensoverdraagbaarheid beperken. Voor de verwerking verantwoordelijken
moeten in staat zijn alle gestructureerde gegevens, zelfs in een speciaal en ongewoon formaat,
naar een algemeen gebruikt formaat te exporteren. Zie in verband hiermee ook artikel 15, lid
2, als gewijzigd. Het tweede gedeelte verduidelijkt dat de import van gegevens in een platform
geen voorafgaande voorwaarde mag zijn voor het gebruik van dat platform door de
consument.
Amendement 37
Voorstel voor een verordening
Overweging 57
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(57) Wanneer persoonsgegevens worden
verwerkt ten behoeve van direct
marketing, dient de betrokkene het recht te
hebben om hier op eeenvoudige en
doeltreffende wijze kosteloos bezwaar
tegen te maken.

(57) Wanneer persoonsgegevens worden
verwerkt voor een of meer specifieke
doeleinden, dient de betrokkene het recht
te hebben om hier vooraf op eenvoudige en
doeltreffende wijze kosteloos bezwaar
tegen te maken.
Or. en

PE501.927v04-00

NL

34/239

PR\924343NL.doc

Motivering
Er zijn geen aanvaardbare redenen om ervoor te pleiten dat voor de verwerking ten behoeve
van direct marketing minder waarborgen moeten gelden dan voor andere vormen van
verwerking. Zie in verband hiermee ook artikel lid 19, lid 2.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Overweging 58
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(58) Iedere natuurlijke persoon dient het
recht te hebben niet te worden
onderworpen aan een maatregel die is
gebaseerd op profilering door middel van
geautomatiseerde verwerking. Een
dergelijke maatregel dient echter wel
mogelijk te zijn wanneer deze uitdrukkelijk
is toegestaan bij de wet of wordt genomen
in het kader van het sluiten of uitvoeren
van een overeenkomst of wanneer de
betrokkene zijn toestemming heeft
gegeven. Op een dergelijke verwerking
dienen passende waarborgen van
toepassing te zijn, waaronder specifieke
informering van de betrokkene, het recht
op menselijke tussenkomst en de bepaling
dat een dergelijke maatregel geen
betrekking mag hebben op kinderen.

(58) Iedere natuurlijke persoon dient het
recht te hebben niet te worden
onderworpen aan profilering of
maatregelen die zijn gebaseerd op
profilering door middel van
geautomatiseerde verwerking. Een
dergelijke maatregel dient echter wel
mogelijk te zijn wanneer deze uitdrukkelijk
is toegestaan bij de wet of wordt genomen
in het kader van het sluiten of uitvoeren
van een overeenkomst of wanneer de
betrokkene zijn toestemming heeft
gegeven. Op een dergelijke verwerking
dienen passende waarborgen van
toepassing te zijn, waaronder specifieke
informering van de betrokkene. Dergelijke
maatregelen mogen niet leiden tot
discriminatie, ze mogen geen betrekking
hebben op kinderen en ze mogen geen
rechtsgevolgen of grote gevolgen hebben
voor de betrokkene zonder menselijke
tussenkomst.
Or. en

Motivering
Net zoals bij de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens wordt een algemeen
verbod op profilering – gedefinieerd in artikel 4 - ingevoerd en is dit alleen toegestaan
wanneer de wet daarin voorziet, d.w.z. ofwel met toestemming van de betrokkene ofwel op
grond van een statutaire bepaling. Toestemming zal vooral een keuze zijn in de particuliere
sector (inclusief overeenkomsten), terwijl statutaire toestemming voornamelijk, maar niet
uitsluitend, van belang zal zijn in de openbare sector. Wanneer hieraan het vereiste wordt
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toegevoegd dat de betrokkene zijn toestemming voor de profilering moet geven, wordt
voorkomen wat vaak in de praktijk gebeurt, namelijk dat er profielen worden gemaakt zonder
dat de betrokkene dat weet. Zie in verband hiermee ook artikel 4, lid 3 ter, artikel 14, lid 1,
onder de punten g), g bis) en g ter), artikel 15, lid 1, en artikel 20.

Amendement 39
Voorstel voor een verordening
Overweging 59
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(59) In de wetgeving van de Unie of de
wetgeving van de lidstaten kunnen
beperkingen worden gesteld aan de
specifieke beginselen en de rechten van
informatie, toegang, rectificatie,
uitwissing, gegevensoverdraagbaarheid en
bezwaar, alsook aan maatregelen
gebaseerd op profilering, aan de melding
aan de betrokkene van een inbreuk op
persoonsgegevens en aan bepaalde
daarmee verband houdende verplichtingen
van de voor de verwerking
verantwoordelijken, wanneer dat in een
democratische samenleving noodzakelijk
en proportioneel is voor het beschermen
van de openbare veiligheid, waaronder de
bescherming van het menselijk leven – met
name bij natuurlijke of door de mens
veroorzaakte rampen–, voor het
voorkomen, onderzoeken en vervolgen van
strafbare feiten of van schendingen van de
beroepscodes voor gereglementeerde
beroepen, voor het beschermen van andere
algemene belangen van de Unie of een
lidstaat, met name een gewichtig
economisch of financieel belang van de
Unie of een lidstaat, of voor het
beschermen van de betrokkene of de
rechten en vrijheden van anderen. Deze
beperkingen moeten in overeenstemming
zijn met de vereisten van het Handvest van
de grondrechten van de Europese Unie en
het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.

(59) In de wetgeving van de Unie of de
wetgeving van de lidstaten kunnen
beperkingen worden gesteld aan de
specifieke beginselen en de rechten van
informatie, rectificatie, uitwissing, de
rechten van toegang en
gegevensoverdraagbaarheid, het recht van
bezwaar, alsook aan profilering, aan de
melding aan de betrokkene van een inbreuk
op persoonsgegevens en aan bepaalde
daarmee verband houdende verplichtingen
van de voor de verwerking
verantwoordelijken, wanneer dat in een
democratische samenleving noodzakelijk
en proportioneel is voor het beschermen
van de openbare veiligheid, waaronder de
bescherming van het menselijk leven – met
name bij natuurlijke of door de mens
veroorzaakte rampen–, voor het
voorkomen, onderzoeken en vervolgen van
strafbare feiten of van schendingen van de
beroepscodes voor gereglementeerde
beroepen, voor het beschermen van andere
algemene belangen van de Unie of een
lidstaat, met name voor het beschermen
van de betrokkene of de rechten en
vrijheden van anderen. Deze beperkingen
moeten in overeenstemming zijn met de
vereisten van het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie en het
Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.
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Or. en
Motivering
Dit amendement is het gevolg van de samenvoeging van de rechten van toegang en
gegevensoverdraagbaarheid en de verduidelijkingen betreffende profilering. Zie in verband
hiermee ook de artikelen 15, 18, 20 en 21, lid 2.
Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Overweging 60
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(60) Er dient te worden voorzien in
alomvattende verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de voor de
verwerking verantwoordelijke voor elke
verwerking van persoonsgegevens door of
namens de voor de verwerking
verantwoordelijke. Met name dient de voor
de verwerking verantwoordelijke erop toe
te zien en te worden verplicht aan te tonen
dat elke verwerking overeenkomstig deze
verordening geschiedt.

(60) Er dient te worden voorzien in
alomvattende verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de voor de
verwerking verantwoordelijke voor elke
verwerking van persoonsgegevens door of
namens de voor de verwerking
verantwoordelijke om naleving van de
verantwoordingsplicht te garanderen. Met
name dient de voor de verwerking
verantwoordelijke erop toe te zien en in
staat te zijn aan te tonen dat elke
verwerking overeenkomstig deze
verordening geschiedt.
Or. en

Motivering
Het begrip "verantwoordingsplicht" dient uitdrukkelijk te worden vermeld en er moet worden
verduidelijkt dat dit uitsluitend de verplichting omvat om op verzoek naleving te kunnen
aantonen. Zie in verband hiermee ook artikel 22.

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Overweging 61
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(61) Ter bescherming van de rechten en
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vrijheden van de betrokkenen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens
zijn zowel bij het ontwerpen als bij de
uitvoering van de verwerking passende
technische en organisatorische maatregelen
nodig, om te waarborgen dat aan de
bepalingen van deze verordening wordt
voldaan. Teneinde overeenstemming met
deze verordening te waarborgen en aan te
tonen, dient de voor de verwerking
verantwoordelijke intern beleid vast te
stellen en passende maatregelen te treffen,
die in het bijzonder voldoen aan de
beginselen inzake privacy by design en by
default.

vrijheden van de betrokkenen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens
zijn zowel bij het ontwerpen als bij de
uitvoering van de verwerking passende
technische en organisatorische maatregelen
nodig, om te waarborgen dat aan de
bepalingen van deze verordening wordt
voldaan. Teneinde overeenstemming met
deze verordening te waarborgen en aan te
tonen, dient de voor de verwerking
verantwoordelijke intern beleid vast te
stellen en passende maatregelen te treffen,
die in het bijzonder voldoen aan de
beginselen inzake privacy by design en by
default. Het beginsel van
gegevensbescherming by design vereist
dat gegevensbescherming wordt
ingebouwd gedurende de gehele
levenscyclus van de technologie, van het
allereerste ontwerpstadium, tot aan de
feitelijke uitrol, het gebruik en de
uiteindelijke vernietiging ervan. Het
beginsel van gegevensbescherming by
default vereist dat privacyinstellingen op
diensten en producten standaard voldoen
aan de algemene beginselen van
gegevensbescherming, zoals
gegevensminimalisering en beperking van
doeleinden.
Or. en

Motivering
"Gegevensbescherming by design" zal maar effectief zijn als het in alle fasen van de
levenscyclus van systemen voor gegevensverwerking wordt toegepast. Zowel
"gegevensbescherming by design" als "gegevensbescherming by default" moeten duidelijker
worden omschreven, zoals dit amendement voorstelt. Zie in verband hiermee ook artikel 23.
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Amendement 42
Voorstel voor een verordening
Overweging 63
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(63) Wanneer de verwerking van
persoonsgegevens van in de Unie wonende
betrokkenen door een niet in de Unie
gevestigde verwerker verband houdt met
het aanbieden van goederen of diensten aan
dergelijke betrokkenen of met het
observeren van hun gedrag, dient de voor
de verwerking verantwoordelijke een
vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de
voor de verwerking verantwoordelijke is
gevestigd in een derde land dat een passend
beschermingsniveau waarborgt, de voor de
voor de verwerking verantwoordelijke een
kleine of middelgrote onderneming of een
overheidsinstantie of –lichaam is, of de
voor de verwerking verantwoordelijke
dergelijke betrokkenen slechts incidenteel
goederen of diensten aanbiedt. De
vertegenwoordiger dient namens de voor
de verwerking verantwoordelijke op te
treden en kan door iedere toezichthoudende
autoriteit worden benaderd.

(63) Wanneer de verwerking van
persoonsgegevens van in de Unie wonende
betrokkenen door een niet in de Unie
gevestigde verwerker verband houdt met
het aanbieden van goederen of diensten aan
dergelijke betrokkenen of met het
observeren van die betrokkenen, dient de
voor de verwerking verantwoordelijke een
vertegenwoordiger aan te wijzen, tenzij de
voor de verwerking verantwoordelijke is
gevestigd in een derde land dat een passend
beschermingsniveau waarborgt, de voor de
voor de verwerking verantwoordelijke een
onderneming of een overheidsinstantie of –
lichaam is, of de voor de verwerking
verantwoordelijke dergelijke betrokkenen
slechts incidenteel goederen of diensten
aanbiedt. De vertegenwoordiger dient
namens de voor de verwerking
verantwoordelijke op te treden en kan door
iedere toezichthoudende autoriteit worden
benaderd.
Or. en

Motivering
In het digitale milieu is het niet langer passend om het aantal werknemers te gebruiken als
maatstaf voor de relevantie van gegevensverwerking. Instagram, een aanbieder van
onlinefotodiensten, werd onlangs door Facebook overgenomen voor één miljard dollar en
had op dat ogenblik 13 werknemers in dienst. Wel van belang is het aantal betrokkenen van
wie de gegevens worden verwerkt.
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Amendement 43
Voorstel voor een verordening
Overweging 65
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(65) Voor het aantonen van
overeenstemming met deze verordening
dient de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker elke
verwerking te documenteren. Elke voor de
verwerking verantwoordelijke en elke
verwerker dient ertoe te worden verplicht
medewerking te verlenen aan de
toezichthoudende autoriteit en deze
documentatie op verzoek te verstrekken
met het oog op het gebruik daarvan voor
het toezicht op verwerkingsactiviteiten.

(65) Voor het aantonen van
overeenstemming met deze verordening
dient de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker elke
verwerking te documenteren om de
betrokkene voldoende informatie te
kunnen verstrekken. Elke voor de
verwerking verantwoordelijke en elke
verwerker dient ertoe te worden verplicht
medewerking te verlenen aan de
toezichthoudende autoriteit en ten minste
deze informatie op verzoek te verstrekken
met het oog op het gebruik daarvan voor
het toezicht op verwerkingsactiviteiten.
Or. en

Amendement 44
Voorstel voor een verordening
Overweging 66
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen
en te voorkomen dat verwerking
plaatsvindt die strijdig is met deze
verordening, dienen de voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker de
risico's die de verwerking meebrengt te
beoordelen en maatregelen te treffen om
deze risico's te beperken. Deze maatregelen
dienen een passend niveau van veiligheid
te waarborgen, rekening houdend met de
stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging enerzijds en de risico's
die de verwerking en de aard van de te
beschermen gegevens meebrengen

(66) Teneinde de veiligheid te waarborgen
en te voorkomen dat verwerking
plaatsvindt die strijdig is met deze
verordening, dienen de voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker de
risico's die de verwerking meebrengt te
beoordelen en maatregelen te treffen om
deze risico's te beperken. Deze maatregelen
dienen een passend niveau van veiligheid
te waarborgen, rekening houdend met de
stand van de techniek en de kosten van de
tenuitvoerlegging enerzijds en de risico's
die de verwerking en de aard van de te
beschermen gegevens meebrengen
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anderzijds. Bij het vaststellen van
technische normen en organisatorische
maatregelen voor de veiligheid van de
verwerking dient de Commissie
technologische neutraliteit,
interoperabiliteit en innovatie te
bevorderen en zo nodig samen te werken
met derde landen.

anderzijds. Bij het vaststellen van
technische normen en organisatorische
maatregelen voor de veiligheid van de
verwerking dienen technologische
neutraliteit, interoperabiliteit en innovatie
te worden bevorderd en dienen zo nodig
derde landen te worden aangemoedigd.

Or. en
Motivering
Zo te zien is er geen geldige reden om de te bevorderen maatregelen alleen over te laten aan
de Commissie.

Amendement 45
Voorstel voor een verordening
Overweging 67
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(67) Een inbreuk op de persoonlijke
gegevens kan, wanneer dit probleem niet
tijdig en op toereikende wijze wordt
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk
economisch verlies en maatschappelijke
schade, inclusief identiteitsfraude, tot
gevolg hebben. Zodra een voor de
verwerking verantwoordelijke weet dat een
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden,
dient hij de toezichthoudende autoriteit
daarvan dan ook onverwijld, en waar
mogelijk binnen 24 uur, op de hoogte te
stellen. Wanneer dit niet binnen 24 uur kan
worden gerealiseerd, dient de kennisgeving
vergezeld te gaan van een verklaring voor
de vertraging. Wanneer de inbreuk
negatieve gevolgen kan hebben voor de
persoonsgegevens, dienen de betrokkenen
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te
worden gesteld, zodat zij de nodige
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een
inbreuk moet worden geacht negatieve
gevolgen te hebben voor de

(67) Een inbreuk op de persoonlijke
gegevens kan, wanneer dit probleem niet
tijdig en op toereikende wijze wordt
aangepakt, voor de betrokkene aanzienlijk
economisch verlies en maatschappelijke
schade, inclusief identiteitsfraude, tot
gevolg hebben. Zodra een voor de
verwerking verantwoordelijke weet dat een
dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden,
dient hij de toezichthoudende autoriteit
daarvan dan ook onverwijld, en waar
mogelijk binnen 72 uur, op de hoogte te
stellen. Wanneer dit niet binnen 72 uur kan
worden gerealiseerd, dient de kennisgeving
vergezeld te gaan van een verklaring voor
de vertraging. Wanneer de inbreuk
negatieve gevolgen kan hebben voor de
persoonsgegevens, dienen de betrokkenen
daarvan zonder onnodig uitstel in kennis te
worden gesteld, zodat zij de nodige
voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Een
inbreuk moet worden geacht negatieve
gevolgen te hebben voor de
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persoonsgegevens of de persoonlijke
levenssfeer van een betrokkene, wanneer
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke
schade, ernstige vernedering of aantasting
van de reputatie. De kennisgeving dient
zowel de aard van de inbreuk in verband
met persoonsgegevens te vermelden als
aanbevelingen over hoe de betrokkene
mogelijke negatieve gevolgen kan
beperken. De betrokkenen dienen zo snel
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe
samenwerking met de toezichthoudende
autoriteit en met inachtneming van de door
haarzelf of andere relevante autoriteiten
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten)
aangereikte richtsnoeren, in kennis te
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten
worden gesteld om hun de gelegenheid te
bieden een onmiddellijke bedreiging te
beperken, terwijl een langere termijn
gerechtvaardigd kan zijn als er passende
maatregelen moeten worden genomen
tegen aanhoudende of soortgelijke
inbreuken.

persoonsgegevens of de persoonlijke
levenssfeer van een betrokkene, wanneer
die inbreuk kan leiden tot bijvoorbeeld
identiteitsdiefstal of -fraude, lichamelijke
schade, ernstige vernedering of aantasting
van de reputatie. De kennisgeving dient
zowel de aard van de inbreuk in verband
met persoonsgegevens te vermelden als
aanbevelingen over hoe de betrokkene
mogelijke negatieve gevolgen kan
beperken. De betrokkenen dienen zo snel
als redelijkerwijs mogelijk is, in nauwe
samenwerking met de toezichthoudende
autoriteit en met inachtneming van de door
haarzelf of andere relevante autoriteiten
(zoals rechtshandhavingsautoriteiten)
aangereikte richtsnoeren, in kennis te
worden gesteld. Zo zouden betrokkenen
bijvoorbeeld onverwijld in kennis moeten
worden gesteld om hun de gelegenheid te
bieden een onmiddellijke bedreiging te
beperken, terwijl een langere termijn
gerechtvaardigd kan zijn als er passende
maatregelen moeten worden genomen
tegen aanhoudende of soortgelijke
inbreuken.
Or. en

Motivering
Een kennisgeving binnen 24 uur is niet altijd haalbaar. De rapporteur stelt daarom voor de
termijn voor kennisgeving van een inbreuk op de persoonsgegevens aan de toezichthoudende
autoriteit te verlengen tot 72 uur. Om te voorkomen dat de betrokkenen
"kennisgevingsvermoeidheid" gaan vertonen, dient de betrokkene uitsluitend een kennisgeving
te ontvangen wanneer een inbreuk negatieve gevolgen kan hebben voor de bescherming van
de persoonsgegevens of de persoonlijke levenssfeer van een betrokkene, wanneer die inbreuk
kan leiden tot bijvoorbeeld identiteitsdiefstal of -fraude, financieel verlies, lichamelijke
schade, ernstige vernedering of aantasting van de reputatie. Zie in verband hiermee ook de
artikelen 31, lid 1, en 32, lid 1.
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Amendement 46
Voorstel voor een verordening
Overweging 73
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(73) Privacyeffectbeoordelingen dienen te
worden verricht door een
overheidsinstantie of –lichaam, indien een
dergelijke beoordeling niet al is
uitgevoerd in het kader van de aanneming
van de nationale wet waarop de vervulling
van de taken van de overheidsinstantie of
het overheidslichaam is gebaseerd en
waarin de specifieke verwerking of reeks
verwerkingen wordt geregeld.

Schrappen

Or. en
Motivering
Zelfs wanneer overheidsinstanties gegevens verwerken op grond van een wettelijke
verplichting moet er een privacyeffectbeoordeling worden verricht om na te gaan of deze
verordening wordt nageleefd, met name om te zorgen voor gegevensminimalisering en
gegevensbeveiliging en om mogelijke gevaren voor de rechten en vrijheden van betrokkenen
in te perken. Zie in verband hiermee ook de schrapping van artikel 33, lid 5.

Amendement 47
Voorstel voor een verordening
Overweging 74
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(74) Wanneer een privacyeffectbeoordeling
uitwijst dat verwerking bijvoorbeeld door
het gebruik van specifieke nieuwe
technologieën gepaard gaat met grote
specifieke risico's voor de rechten en
vrijheden van betrokkenen, zoals het
uitsluiten van personen van hun recht,
dienen voor het begin van de verwerkingen
de toezichthoudende autoriteiten te worden
geraadpleegd over gevoelige activiteiten
die mogelijk niet in overeenstemming zijn

(74) Wanneer een privacyeffectbeoordeling
uitwijst dat verwerking bijvoorbeeld door
het gebruik van specifieke nieuwe
technologieën gepaard gaat met grote
specifieke risico's voor de rechten en
vrijheden van betrokkenen, zoals het
uitsluiten van personen van hun recht,
dienen voor het begin van de verwerkingen
de functionaris voor
gegevensbescherming of de
toezichthoudende autoriteiten te worden
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met deze verordening, en zijn voorstellen
geboden om de situatie te verbeteren. Een
dergelijke raadpleging dient ook te worden
uitgevoerd in het kader van de
voorbereiding van een door het nationale
parlement aan te nemen maatregel of op
basis van een dergelijke wettelijke
maatregel, waarin de aard van de
verwerking is omschreven en passende
waarborgen zijn opgenomen.

geraadpleegd over gevoelige activiteiten
die mogelijk niet in overeenstemming zijn
met deze verordening, en zijn voorstellen
geboden om de situatie te verbeteren. Een
dergelijke raadpleging dient ook te worden
uitgevoerd in het kader van de
voorbereiding van een door het nationale
parlement aan te nemen maatregel of op
basis van een dergelijke wettelijke
maatregel, waarin de aard van de
verwerking is omschreven en passende
waarborgen zijn opgenomen.
Or. en

Amendement 48
Voorstel voor een verordening
Overweging 75
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(75) Wanneer de verwerking wordt
uitgevoerd in de overheidssector of
wanneer de verwerking in de particuliere
sector, of wanneer de kernactiviteiten,
ongeacht de grootte van de onderneming,
verwerkingen omvatten die regelmatig en
stelselmatig toezicht vereisen, dient iemand
de voor de verwerking verantwoordelijke
of de verwerker bij te staan bij het toezicht
op de interne naleving van deze
verordening. Dergelijke functionarissen
voor gegevensbescherming dienen in staat
te zijn hun taken en verplichtingen
onafhankelijk te vervullen, of zij nu in
dienst van de voor de verwerking
verantwoordelijke zijn of niet.

(75) Wanneer de verwerking wordt
uitgevoerd in de overheidssector of
wanneer de verwerking in de particuliere
sector betrekking heeft op meer dan 500
betrokkenen per jaar, of wanneer de
kernactiviteiten, ongeacht de grootte van
de onderneming, verwerkingen omvatten
die regelmatig en stelselmatig toezicht
vereisen, dient iemand de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker bij te staan bij het toezicht op de
interne naleving van deze verordening.
Wanneer wordt nagegaan of gegevens
over een groot aantal betrokkenen worden
verwerkt, moet geen rekening worden
gehouden met gearchiveerde gegevens die
dusdanig beperkt zijn dat ze niet vallen
onder de normale toegangs- en
verwerkingsactiviteiten van de voor de
verwerking verantwoordelijke en niet
langer kunnen worden gewijzigd.
Dergelijke functionarissen voor
gegevensbescherming dienen in staat te
zijn hun taken en verplichtingen
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onafhankelijk te vervullen, of zij nu in
dienst van de voor de verwerking
verantwoordelijke zijn of niet en of zij deze
opdracht nu voltijds uitvoeren of niet. De
functionaris voor gegevensbescherming
moet met name worden geraadpleegd
voordat systemen voor de
geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens worden ontworpen,
aangekocht, ontwikkeld en opgezet, om de
beginselen van privacy by design en
privacy by default te kunnen naleven.
Or. en
Motivering
In het tijdperk van cloud computing waarin zelfs hele kleine voor de verwerking
verantwoordelijken grote hoeveelheden gegevens kunnen verwerken via onlinediensten, mag
de drempel voor de verplichte aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming
niet op grond van de omvang van de onderneming worden bepaald, maar wel op grond van
het belang van de gegevensverwerking. Dit omvat de categorieën persoonsgegevens die
worden verwerkt, het type verwerking en het aantal natuurlijke personen van wie de gegevens
worden verwerkt. Zie in verband hiermee ook artikel 35, lid 1.

Amendement 49
Voorstel voor een verordening
Overweging 75 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(75 bis) De functionaris voor
gegevensbescherming dient ten minste
over de volgende kwalificaties te
beschikken: brede kennis van de inhoud
en toepassing van de wet inzake
gegevensbescherming, met inbegrip van
technische en organisatorische
maatregelen en procedures; deskundig
betreffende de technische vereisten voor
privacy by design, privacy by default en
gegevensbeveiliging; sectorspecifieke
kennis in overeenstemming met de grootte
van de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker en de
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gevoeligheid van de te verwerken
gegevens; het vermogen om inspecties en
raadplegingen te verrichten, om
documentatie te verzamelen en
logbestanden te analyseren; en het
vermogen om met
werknemersvertegenwoordigers te
werken. De voor de verwerking
verantwoordelijke moet de functionaris
voor gegevensbescherming de kans bieden
deel te nemen aan voortgezette opleiding
om de gespecialiseerde kennis te
onderhouden die hij of zij nodig heeft bij
de uitvoering van zijn of haar taken.
Or. en
Motivering
Dit amendement gaat dieper in op de kwalificaties waarover de functionaris voor
gegevensbescherming moet beschikken en onderstreept dat deze de mogelijkheid moet krijgen
om bijscholing te volgen.
Amendement 50
Voorstel voor een verordening
Overweging 76
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(76) Verenigingen en andere organen die
categorieën van voor de verwerking
verantwoordelijken of verwerkers
vertegenwoordigen, dienen te worden
aangemoedigd om gedragscodes op te
stellen, binnen de grenzen van deze
verordening, teneinde de doeltreffende
uitvoering van deze verordening in de
praktijk te bevorderen, rekening houdend
met het specifieke karakter van de
verwerkingen in sommige sectoren.
Dergelijke codes dienen de toepassing van
deze verordening duidelijker te maken
voor de respectieve sectoren.

(76) Verenigingen en andere organen die
categorieën van voor de verwerking
verantwoordelijken of verwerkers
vertegenwoordigen, dienen te worden
aangemoedigd om gedragscodes op te
stellen, binnen de grenzen van deze
verordening, teneinde de doeltreffende
uitvoering van deze verordening in de
praktijk te bevorderen, rekening houdend
met het specifieke karakter van de
verwerkingen in sommige sectoren.

Or. en
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Amendement 51
Voorstel voor een verordening
Overweging 77
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(77) Teneinde de transparantie en naleving
van deze verordening te versterken, dient
het instellen van
certificeringsmechanismen en
gegevensbeschermingszegels en merktekens te worden bevorderd, zodat
betrokkenen snel het beschermingsniveau
van relevante producten en diensten
kunnen beoordelen.

(77) Teneinde de transparantie en naleving
van deze verordening te versterken, dient
het instellen van
certificeringsmechanismen en
gegevensbeschermingszegels en merktekens te worden bevorderd, zodat
betrokkenen snel, betrouwbaar en
controleerbaar het beschermingsniveau
van relevante producten en diensten
kunnen beoordelen.
Or. en

Houdt verband met artikel 39, lid 1.

Amendement 52
Voorstel voor een verordening
Overweging 80
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(80) De Commissie kan besluiten, met
rechtskracht voor de gehele Unie, dat
bepaalde derde landen, of een gebied in
een derde land, of een internationale
organisatie een passend niveau van
bescherming van persoonsgegevens
bieden, en daarmee in de gehele Unie
rechtszekerheid en eenvormigheid
verschaffen ten aanzien van derde landen
of internationale organisaties die geacht
worden een dergelijk beschermingsniveau
te bieden. In zulke gevallen mogen
persoonsgegevens naar de betrokken
landen worden doorgegeven zonder dat

(80) De Commissie kan besluiten, met
rechtskracht voor de gehele Unie, dat
bepaalde derde landen, of een gebied of
een verwerkingssector in een derde land,
of een internationale organisatie een
passend niveau van bescherming van
persoonsgegevens bieden, en daarmee in
de gehele Unie rechtszekerheid en
eenvormigheid verschaffen ten aanzien van
derde landen of internationale organisaties
die geacht worden een dergelijk
beschermingsniveau te bieden. In zulke
gevallen mogen persoonsgegevens naar de
betrokken landen worden doorgegeven
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zonder dat verdere toestemming
noodzakelijk is.

verdere toestemming noodzakelijk is.

Or. en
Motivering
Dit amendement is het gevolg van het geamendeerde artikel 41, lid 1.

Amendement 53
Voorstel voor een verordening
Overweging 82
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(82) De Commissie kan tevens besluiten
dat een derde land, een gebied of een
verwerkingssector in een derde land, of
een internationale organisatie geen passend
beschermingsniveau waarborgt. De
doorgifte van persoonsgegevens naar dat
derde land dient dan te worden verboden.
Er dient te worden geregeld dat er in die
gevallen overleg plaatsvindt tussen de
Commissie en de betrokken derde landen
en internationale organisaties.

(82) De Commissie kan tevens besluiten
dat een derde land, een gebied in een derde
land, of een internationale organisatie geen
passend beschermingsniveau waarborgt.
De doorgifte van persoonsgegevens naar
dat derde land dient dan te worden
verboden. Er dient te worden geregeld dat
er in die gevallen overleg plaatsvindt
tussen de Commissie en de betrokken
derde landen en internationale organisaties.

Or. en
Motivering
Dit amendement is het gevolg van het geamendeerde artikel 42, lid 2, onder b).

Amendement 54
Voorstel voor een verordening
Overweging 89
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(89) Wanneer de Commissie niet heeft
besloten of het niveau van
gegevensbescherming in een derde land
PE501.927v04-00
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passend is, dient de voor de verwerking
verantwoordelijke in elk geval gebruik te
maken van oplossingen die de betrokkenen
ook na de doorgifte van hun gegevens
verzekeren van de rechten en waarborgen
die in de Unie gelden voor
gegevensverwerking.

passend is, dient de voor de verwerking
verantwoordelijke in elk geval gebruik te
maken van oplossingen die de betrokkenen
ook na de doorgifte van hun gegevens op
juridisch bindende wijze verzekeren van
de rechten en waarborgen die in de Unie
gelden voor gegevensverwerking. Die
verzekering dient financiële
schadeloosstelling te omvatten bij verlies,
onbevoegde toegang of verwerking van de
gegevens en een verplichting, ongeacht de
nationale wetgeving, om volledige
informatie te verstrekken betreffende elke
toegang tot de gegevens door
overheidsinstanties in het derde land.
Or. en

Motivering
Verduidelijkt dat doorgifte van gegevens aan derde landen altijd moet gebeuren op grond van
een juridisch bindend instrument dat ook schadeloosstelling en informatie aan de
toezichthoudende autoriteiten waarborgt. Houdt verband met de artikelen 42, lid 1, en 44, lid
1, onder h).
Amendement 55
Voorstel voor een verordening
Overweging 92
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(92) Het is voor de bescherming van
personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens van wezenlijk
belang dat in elke lidstaat een
toezichthoudende autoriteit wordt ingesteld
die haar taken volstrekt onafhankelijk
uitvoert. De lidstaten hebben de
mogelijkheid om in overeenstemming met
hun constitutionele, organisatorische en
bestuurlijke structuur meer dan één
toezichthoudende autoriteit in te stellen.

(92) Het is voor de bescherming van
personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens van wezenlijk
belang dat in elke lidstaat een
toezichthoudende autoriteit wordt ingesteld
die haar taken volstrekt onafhankelijk
uitvoert. De lidstaten hebben de
mogelijkheid om in overeenstemming met
hun constitutionele, organisatorische en
bestuurlijke structuur meer dan één
toezichthoudende autoriteit in te stellen.
Een autoriteit dient te beschikken over
passende financiële en personele
middelen om haar opdracht volledig te

PR\924343NL.doc

49/239

PE501.927v04-00

NL

vervullen, rekening houdend met de
omvang van de bevolking en het volume
van de verwerking van persoonsgegevens.
Or. en
Motivering
Toezichthoudende autoriteiten moeten volstrekt onafhankelijk zijn en moeten voldoende
middelen krijgen om hun taken effectief te kunnen uitvoeren. Het amendement geeft een
duidelijker leidraad over de manier waarop vastgesteld wordt of de middelen passend zijn Zie
in verband hiermee ook het amendement op overweging 95. Houdt verband met artikel 47, lid
5.

Amendement 56
Voorstel voor een verordening
Overweging 94
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(94) Iedere toezichthoudende autoriteit
dient te beschikken over passende
financiële en personele middelen en de
huisvesting en infrastructuur die
noodzakelijk zijn om haar taken,
waaronder die in het kader van wederzijdse
bijstand en samenwerking met andere
toezichthoudende autoriteiten in de Unie,
effectief uit te voeren.

(94) Iedere toezichthoudende autoriteit
dient te beschikken over passende
financiële en personele middelen, met
bijzondere aandacht voor de passende
technische en juridische vaardigheden
van het personeel, en de huisvesting en
infrastructuur die noodzakelijk zijn om
haar taken, waaronder die in het kader van
wederzijdse bijstand en samenwerking met
andere toezichthoudende autoriteiten in de
Unie, effectief uit te voeren.
Or. en

Amendement 57
Voorstel voor een verordening
Overweging 95
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(95) De algemene voorwaarden voor de
leden van de toezichthoudende autoriteit
PE501.927v04-00
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dienen in elke lidstaat bij wet te worden
vastgesteld en dienen met name te bepalen
dat de leden hetzij door het parlement,
hetzij door de regering van de lidstaat
worden benoemd, en voorschriften te
bevatten inzake de persoonlijke
kwalificaties van de leden en de positie van
de leden.

dienen in elke lidstaat bij wet te worden
vastgesteld en dienen met name te bepalen
dat de leden door het parlement of door de
regering na overleg met het parlement van
de betrokken lidstaat worden benoemd,
waarbij ervoor wordt gezorgd eventuele
politieke beïnvloeding zoveel mogelijk te
beperken, en voorschriften te bevatten
inzake de persoonlijke kwalificaties van de
leden, de voorkoming van
belangenvermenging en de positie van de
leden.
Or. en

Motivering
De onafhankelijkheid van de leden van de toezichthoudende autoriteiten wordt verder
toegelicht. Houdt verband met artikel 48, lid 1 en artikel 49.

Amendement 58
Voorstel voor een verordening
Overweging 97
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(97) Wanneer de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de
activiteiten van een vestiging van een voor
de verwerking verantwoordelijke of een
verwerker in Unie in meer dan één lidstaat
plaatsvindt, dient één enkele
toezichthoudende autoriteit bevoegd te zijn
voor de uitoefening van het toezicht op de
activiteiten van de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker in de
hele Unie en de daarmee samenhangende
besluiten te nemen, teneinde de
consequente toepassing van de richtlijn te
bevorderen, rechtszekerheid te bieden en
de administratieve belasting voor
dergelijke voor de verwerking
verantwoordelijken en verwerkers te
verminderen.

(97) Wanneer de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de
activiteiten van een vestiging van een voor
de verwerking verantwoordelijke of een
verwerker in Unie in meer dan één lidstaat
plaatsvindt, dient één enkele
toezichthoudende autoriteit op te treden als
enig contactpunt voor de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker in de hele Unie en de daarmee
samenhangende besluiten te nemen,
teneinde de consequente toepassing van de
richtlijn te bevorderen, rechtszekerheid te
bieden en de administratieve belasting voor
dergelijke voor de verwerking
verantwoordelijken en verwerkers te
verminderen.
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Or. en
Motivering
Houdt verband met de voorgestelde nieuwe conformiteitstoetsing. Zie artikel 54 bis (nieuw).

Amendement 59
Voorstel voor een verordening
Overweging 98
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(98) De bevoegde autoriteit die een
dergelijk éénloketsysteem aanbiedt, dient
de toezichthoudende autoriteit te zijn van
de lidstaat waar de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker zijn
belangrijkste vestiging heeft.

(98) De hoofdautoriteit die een dergelijk
éénloketsysteem aanbiedt, dient de
toezichthoudende autoriteit te zijn van de
lidstaat waar de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker zijn
belangrijkste vestiging heeft. Het Europees
Comité voor gegevensbescherming kan in
bepaalde gevallen op vraag van een
bevoegde autoriteit de hoofdautoriteit
aanwijzen.
Or. en
Motivering

Houdt verband met de voorgestelde nieuwe conformiteitstoetsing. Zie artikel 48, lid 1, en
artikel 49.

Amendement 60
Voorstel voor een verordening
Overweging 101
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(101) Iedere toezichthoudende autoriteit
dient kennis te nemen van klachten die
door een betrokkene zijn ingediend en de
zaak te onderzoeken. Het onderzoek dat
naar aanleiding van een klacht wordt
uitgevoerd, heeft een voor het specifieke
PE501.927v04-00
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onderzoek dat naar aanleiding van een
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geval passende reikwijdte en kan worden
onderworpen aan rechterlijke toetsing. De
toezichthoudende autoriteit dient de
betrokkene binnen een redelijke termijn in
kennis te stellen van de voortgang en het
resultaat van de klacht. Indien de zaak
verder onderzoek of coördinatie met een
andere toezichthoudende autoriteit vereist,
dient de betrokkene tussentijdse informatie
te worden verstrekt.

klacht wordt uitgevoerd, heeft een voor het
specifieke geval passende reikwijdte en
kan worden onderworpen aan rechterlijke
toetsing. De toezichthoudende autoriteit
dient de betrokkene of de vereniging
binnen een redelijke termijn in kennis te
stellen van de voortgang en het resultaat
van de klacht. Indien de zaak verder
onderzoek of coördinatie met een andere
toezichthoudende autoriteit vereist, dient
de betrokkene tussentijdse informatie te
worden verstrekt.
Or. en

Motivering
Zie artikel 73, lid 2.
Amendement 61
Voorstel voor een verordening
Overweging 104
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(104) Iedere toezichthoudende autoriteit
dient het recht te hebben om deel te nemen
aan gezamenlijke operaties van
toezichthoudende autoriteiten. Iedere
aangezochte toezichthoudende autoriteit
dient verplicht te zijn binnen een
vastgestelde termijn op het verzoek te
reageren.

(104) Iedere toezichthoudende autoriteit
dient het recht te hebben om deel te nemen
aan gezamenlijke operaties van
toezichthoudende autoriteiten. Iedere
aangezochte toezichthoudende autoriteit
dient verplicht te zijn binnen een
vastgestelde termijn op het verzoek te
reageren. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming moet die activiteiten
kunnen coördineren wanneer de
betrokken toezichthoudende autoriteiten
dit verlangen.
Or. en

Motivering
Houdt verband met de voorgestelde nieuwe conformiteitstoetsing. Zie artikel 52, lid 3, en
artikel 56, lid 2.
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Amendement 62
Voorstel voor een verordening
Overweging 106 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(106 bis) Om ervoor te zorgen dat deze
verordening consistent wordt toegepast,
kan het Europees Comité voor
gegevensbescherming een bindende
maatregel vaststellen, indien een
tweederdemeerderheid van zijn leden
daartoe besluit.
Or. en
Motivering

Houdt verband met de voorgestelde nieuwe conformiteitstoetsing. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming moet, in laatste instantie, de bevoegdheid hebben om een bindend
besluit vast te stellen indien de betrokken toezichthoudende autoriteiten een maatregel
betwisten.

Amendement 63
Voorstel voor een verordening
Overweging 107
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(107) Teneinde ervoor te zorgen dat de
bepalingen van deze verordening worden
nageleefd, kan de Commissie hierover een
advies uitbrengen of een besluit vaststellen
waarbij de toezichthoudende autoriteit
wordt verplicht haar ontwerpmaatregel in
te trekken.

(107) Teneinde ervoor te zorgen dat de
bepalingen van deze verordening worden
nageleefd, kan de Commissie een advies
uitbrengen over de ter sprake gebrachte
aangelegenheden. De Commissie kan
beroep aantekenen bij het Hof van
Justitie van de Europese Unie. Zij kan het
Hof vragen om de maatregel op te
schorten tijdens een spoedprocedure,
indien dit nodig is om onherstelbare
schade te voorkomen.
Or. en
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Motivering
De Commissie kan betreffende een aangelegenheid die is behandeld in het kader van de
nieuwe conformiteitstoetsing een besluit vaststellen dat zoveel mogelijk in aanmerking moet
worden genomen door de betrokken toezichthoudende autoriteit. Indien zij de Commissie niet
volgt, moet zij een gemotiveerd advies geven. In laatste instantie kan de Commissie een
bindend besluit van het Europees Comité voor gegevensbescherming aanvechten voor het Hof
van Justitie van de EU en vragen om de maatregel op te schorten. Houdt verband met artikel
61 bis (nieuw).

Amendement 64
Voorstel voor een verordening
Overweging 110
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(110) Op het niveau van de Unie dient een
Europees Comité voor
gegevensbescherming te worden ingesteld.
Dit comité dient de bij artikel 29 van
Richtlijn 95/46/EG opgerichte Groep voor
de bescherming van personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens
te vervangen. Het dient te bestaan uit de
hoofden van de toezichthoudende autoriteit
van iedere lidstaat en de Europese
Toezichthouder voor
gegevensbescherming. De Commissie
dient deel te nemen aan zijn activiteiten.
Het Europees Comité voor
gegevensbescherming dient bij te dragen
tot de consistente toepassing van deze
richtlijn in de Unie, onder meer door de
Commissie advies te verlenen en de
samenwerking tussen de toezichthoudende
autoriteiten in de Unie te bevorderen. Het
Europees Comité voor
gegevensbescherming dient bij de
uitvoering van zijn taken onafhankelijk op
te treden.

(110) Op het niveau van de Unie dient een
Europees Comité voor
gegevensbescherming te worden ingesteld.
Dit comité dient de bij artikel 29 van
Richtlijn 95/46/EG opgerichte Groep voor
de bescherming van personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens
te vervangen. Het dient te bestaan uit de
hoofden van de toezichthoudende autoriteit
van iedere lidstaat en de Europese
Toezichthouder voor
gegevensbescherming. De Commissie
dient deel te nemen aan zijn activiteiten.
Het Europees Comité voor
gegevensbescherming dient bij te dragen
tot de consistente toepassing van deze
richtlijn in de Unie, onder meer door de
instellingen van de Europese Unie advies
te verlenen en de samenwerking tussen de
toezichthoudende autoriteiten in de Unie,
met inbegrip van de coördinatie van
gezamenlijke operaties, te bevorderen. Het
Europees Comité voor
gegevensbescherming dient bij de
uitvoering van zijn taken onafhankelijk op
te treden.
Or. en
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Motivering
Houdt verband met artikel 64, lid 1.

Amendement 65
Voorstel voor een verordening
Overweging 112
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(112) Alle organen, organisaties of
verenigingen die handelen in het
algemeen belang en die volgens het recht
van een lidstaat zijn opgericht, dienen het
recht te hebben om een klacht in te dienen
bij een toezichthoudende autoriteit of
namens betrokkenen door wie zij naar
behoren zijn gemachtigd het recht op
beroep in rechte uit te oefenen, en om
onafhankelijk van een klacht van een
betrokkene zelf een klacht in te dienen
indien zij menen dat zich een inbreuk op
persoonsgegevens heeft voorgedaan.

(112) Alle organen, organisaties of
verenigingen die de bescherming van de
rechten en belangen van betrokkenen in
verband met de bescherming van hun
persoonsgegevens tot doel hebben en die
volgens het recht van een lidstaat zijn
opgericht, dienen het recht te hebben om
een klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit of namens
betrokkenen door wie zij naar behoren zijn
gemachtigd het recht op beroep in rechte
uit te oefenen, en om onafhankelijk van
een klacht van een betrokkene zelf een
klacht in te dienen indien zij menen dat
zich een inbreuk op persoonsgegevens
heeft voorgedaan.

Or. en
Motivering
Er is behoefte aan meer mogelijkheden voor schadevergoedingsacties, ook voor verenigingen
die optreden in het algemeen belang. Zie in verband hiermee ook artikel 73, lid 2, en artikel
76, lid 1.

Amendement 66
Voorstel voor een verordening
Overweging 114
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(114) Teneinde de juridische bescherming
van de betrokkene te beschermen wanneer

(114) Teneinde de juridische bescherming
van de betrokkene te beschermen wanneer
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de bevoegde toezichthoudende autoriteit is
gevestigd in een andere lidstaat dan die
waar de betrokkene woont, kan de
betrokkene alle organen, organisaties of
verenigingen die de bescherming van de
rechten en belangen van betrokkenen in
verband met de bescherming van hun
persoonsgegevens tot doel hebben, vragen
om namens hem in de andere lidstaat tegen
de bevoegde toezichthoudende autoriteit
een vordering in te stellen.

de bevoegde toezichthoudende autoriteit is
gevestigd in een andere lidstaat dan die
waar de betrokkene woont, kan de
betrokkene alle organen, organisaties of
verenigingen die handelen in het
algemeen belang, vragen om namens hem
in de andere lidstaat tegen de bevoegde
toezichthoudende autoriteit een vordering
in te stellen.

Or. en
Motivering
Dit amendement verduidelijkt dat niet alleen in gegevensbescherming gespecialiseerde
verenigingen namens betrokkenen kunnen optreden. Houdt verband met artikel 74, lid 3.

Amendement 67
Voorstel voor een verordening
Overweging 116
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(116) Voor procedures tegen een voor de
verwerking verantwoordelijke of een
verwerker dient de verzoeker te kunnen
kiezen om de zaak aanhangig te maken bij
een rechter in de lidstaat waar de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker een vestiging heeft, of dit te
doen in de lidstaat waar de betrokkene
woont, tenzij de voor de verwerking
verantwoordelijke een overheidsinstantie is
die krachtens overheidsbevoegdheid
handelt.

(116) Voor procedures tegen een voor de
verwerking verantwoordelijke of een
verwerker dient de verzoeker te kunnen
kiezen om de zaak aanhangig te maken bij
een rechter in de lidstaat waar de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker een vestiging heeft, of dit te
doen in de lidstaat waar de betrokkene
woont, tenzij de voor de verwerking
verantwoordelijke een overheidsinstantie
van een lidstaat is die krachtens
overheidsbevoegdheid handelt.
Or. en

Motivering
Dit amendement verduidelijkt dat dit niet van toepassing is op overheidsinstanties van derde
landen. Houdt verband met artikel 75, lid 2.
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Amendement 68
Voorstel voor een verordening
Overweging 121
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(121) Voor de verwerking van
persoonsgegevens voor uitsluitend
journalistieke doeleinden of voor
artistieke en literaire doeleinden dient te
worden voorzien in uitzonderingen op een
aantal bepalingen van deze verordening
teneinde het recht op bescherming van
persoonsgegevens te verzoenen met de
regels betreffende de vrijheid van
meningsuiting, inzonderheid het recht om
inlichtingen te ontvangen of te verstrekken,
zoals dat met name bij artikel 11 van het
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie wordt gewaarborgd. Dit
dient met name voor de verwerking van
persoonsgegevens voor audiovisuele
doeleinden en in nieuws- en persarchieven
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten
wettelijke maatregelen te treffen om de
uitzonderingen en beperkingen vast te
stellen die nodig zijn voor een juiste balans
tussen deze grondrechten. De lidstaten
dienen dergelijke uitzonderingen en
afwijkingen vast te stellen met betrekking
tot de algemene beginselen, de rechten van
betrokkenen, de voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker, de
doorgifte van gegevens naar derde landen
of internationale organisaties, de
onafhankelijke toezichthoudende
autoriteiten en samenwerking en
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er
evenwel niet toe bewegen te voorzien in
uitzonderingen op de andere bepalingen
van deze verordening. Gelet op het belang
van het recht van vrijheid van
meningsuiting in elke democratische
samenleving, dienen begrippen die
betrekking hebben op die vrijheid, zoals

(121) Telkens als dat nodig is, dienen voor
de verwerking van persoonsgegevens
uitzonderingen op of afwijkingen van een
aantal bepalingen van deze verordening
mogelijk te zijn teneinde het recht op
bescherming van persoonsgegevens te
verzoenen met de regels betreffende de
vrijheid van meningsuiting, inzonderheid
het recht om inlichtingen te ontvangen of te
verstrekken, zoals dat met name bij artikel
11 van het Handvest van de grondrechten
van de Europese Unie wordt gewaarborgd.
Dit dient met name voor de verwerking van
persoonsgegevens voor audiovisuele
doeleinden en in nieuws- en persarchieven
te gelden. Derhalve dienen de lidstaten
wettelijke maatregelen te treffen om de
uitzonderingen en beperkingen vast te
stellen die nodig zijn voor een juiste balans
tussen deze grondrechten. De lidstaten
dienen dergelijke uitzonderingen en
afwijkingen vast te stellen met betrekking
tot de algemene beginselen, de rechten van
betrokkenen, de voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker, de
doorgifte van gegevens naar derde landen
of internationale organisaties, de
onafhankelijke toezichthoudende
autoriteiten en samenwerking en
conformiteit. Zulks mag de lidstaten er
evenwel niet toe bewegen te voorzien in
uitzonderingen op de andere bepalingen
van deze verordening. Gelet op het belang
van het recht van vrijheid van
meningsuiting in elke democratische
samenleving, dienen begrippen die
betrekking hebben op die vrijheid, zoals
journalistiek, ruim te worden uitgelegd.
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journalistiek, ruim te worden uitgelegd.
Voor de in het kader van deze verordening
vast te stellen uitzonderingen en
afwijkingen dienen de lidstaten
activiteiten derhalve als "journalistiek"
aan te merken, indien deze activiteiten de
bekendmaking aan het publiek van
informatie, meningen of ideeën tot doel
hebben, ongeacht het voor de doorgifte
gebruikte medium. Het hoeft niet
noodzakelijkerwijs om activiteiten van
mediaondernemingen te gaan en zij
kunnen met of zonder winstoogmerk
worden uitgevoerd.
Or. en
Motivering
Dit amendement verduidelijkt dat vrijheid van meningsuiting in het algemeen wordt
beschermd, en niet alleen voor journalisten, kunstenaars en schrijvers. Houdt verband met
artikel 80, lid 1.

Amendement 69
Voorstel voor een verordening
Overweging 122
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(122) Voor de verwerking van
persoonsgegevens betreffende de
gezondheid, als een speciale categorie
gegevens waarvoor betere bescherming is
vereist, kunnen in verband met het belang
van personen en de samenleving als geheel
vaak gegronde redenen worden
aangevoerd, zoals met name het
waarborgen van de continuïteit van
grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Derhalve dient deze verordening te
voorzien in geharmoniseerde voorwaarden
voor de verwerking van persoonsgegevens
betreffende de gezondheid, met specifieke
en passende waarborgen voor de
bescherming van de grondrechten en de

(122) Voor de verwerking van
persoonsgegevens betreffende de
gezondheid, als een speciale categorie
gegevens waarvoor betere bescherming is
vereist, kunnen in verband met het belang
van personen en de samenleving als geheel
redenen worden aangevoerd, zoals met
name het waarborgen van de continuïteit
van grensoverschrijdende
gezondheidszorg. Derhalve dient deze
verordening te voorzien in
geharmoniseerde voorwaarden voor de
verwerking van persoonsgegevens
betreffende de gezondheid, met specifieke
en passende waarborgen voor de
bescherming van de grondrechten en de
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persoonsgegevens. Dit houdt ook in dat
personen het recht dienen te hebben op
toegang tot de persoonsgegevens
betreffende hun gezondheid, zoals de
gegevens in hun medische dossier, dat
informatie bevat over diagnoses,
onderzoeksuitslagen, beoordelingen door
behandelend artsen en verrichte
behandelingen en ingrepen.

persoonsgegevens. Dit houdt ook in dat
personen het recht dienen te hebben op
toegang tot de persoonsgegevens
betreffende hun gezondheid, zoals de
gegevens in hun medische dossier, dat
informatie bevat over diagnoses,
onderzoeksuitslagen, beoordelingen door
behandelend artsen en verrichte
behandelingen en ingrepen.
Or. en
Motivering

Houdt verband met artikel 81, lid 1.

Amendement 70
Voorstel voor een verordening
Overweging 124
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de
bescherming van personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens
dienen ook van toepassing te zijn op de
arbeidsverhouding. Teneinde de
verwerking van de persoonsgegevens van
werknemers in het kader van de
arbeidsverhouding te reglementeren,
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben
om, binnen de grenzen van deze
verordening, specifieke voorschriften vast
te stellen voor de verwerking van
persoonsgegevens in het kader van de
arbeidsverhouding.

(124) De algemene beginselen inzake de
bescherming van personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens
dienen ook van toepassing te zijn op de
arbeidsverhouding en de sociale zekerheid.
Teneinde de verwerking van de
persoonsgegevens van werknemers in het
kader van de arbeidsverhouding te
reglementeren, dienen de lidstaten de
mogelijkheid hebben om, in
overeenstemming met deze verordening,
specifieke voorschriften vast te stellen voor
de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van de arbeidsverhouding.
Or. en

Motivering
Net zoals de arbeidsverhouding is de sociale zekerheid een bijzonder ingewikkeld domein dat
op nationaal niveau tot in de kleinste details is gereglementeerd. Daarom moet de lidstaten
worden toegestaan om specifieke wetten vast te stellen of te behouden die de details van de
gegevensbescherming voor openbare instellingen in dit domein reglementeren. Houdt
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verband met artikel 82 en artikel 82 bis (nieuw).

Amendement 71
Voorstel voor een verordening
Overweging 129
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(129) Met het oog op de verwezenlijking
van de doelstellingen van deze
verordening, namelijk het beschermen van
de grondrechten en de fundamentele
vrijheden van natuurlijke personen, in het
bijzonder hun recht op de bescherming van
persoonsgegevens, en het waarborgen van
het vrije verkeer van persoonsgegevens in
de Unie, dient aan de Commissie de
bevoegdheid te worden verleend om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie handelingen vast te stellen.
Met name dienen gedelegeerde
handelingen te worden vastgesteld met
betrekking tot de rechtmatigheid van
verwerkingen; het vaststellen van de
criteria en voorwaarden inzake de
toestemming van kinderen; de verwerking
van bijzondere categorieën van gegevens;
de vaststelling van de criteria en
voorwaarden voor de beoordeling of
verzoeken en vergoedingen in verband
met de uitoefening van de rechten van de
betrokkene duidelijk buitensporig zijn; de
criteria en vereisten voor het informeren
van de betrokkene en met betrekking tot
het recht van toegang; het recht om te
worden vergeten en om gegevens te laten
wissen; maatregelen op basis van
profilering; criteria en vereisten met
betrekking tot de verantwoordelijkheden
van de voor de verwerking
verantwoordelijke en met betrekking tot
privacy by design en by default;
verwerkers; criteria en vereisten voor de
documentatie en de beveiliging van
verwerkingen; criteria en vereisten voor de

(129) Met het oog op de verwezenlijking
van de doelstellingen van deze
verordening, namelijk het beschermen van
de grondrechten en de fundamentele
vrijheden van natuurlijke personen, in het
bijzonder hun recht op de bescherming van
persoonsgegevens, en het waarborgen van
het vrije verkeer van persoonsgegevens in
de Unie, dient aan de Commissie de
bevoegdheid te worden verleend om
overeenkomstig artikel 290 van het
Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie handelingen vast te stellen.
Met name dienen gedelegeerde
handelingen te worden vastgesteld die de
technische normen voor het geven van
toestemming specificeren; die de
voorwaarden van op pictogrammen
gebaseerde informatieverstrekking
vaststellen; die de criteria en voorwaarden
vaststellen voor de uitoefening van de
rechten van de betrokkene; de criteria en
vereisten voor het informeren van de
betrokkene en met betrekking tot het recht
van toegang; het recht om te worden
vergeten en om gegevens te laten wissen;
criteria en vereisten voor controle van de
verantwoordelijkheden van de voor de
verwerking verantwoordelijke; criteria en
vereisten voor de vaststelling van
inbreuken in verband met
persoonsgegevens en voor de melding
daarvan aan de toezichthoudende autoriteit,
en inzake de omstandigheden waarin een
inbreuk in verband met persoonsgegevens
waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de
betrokkene heeft; de criteria en
voorwaarden voor verwerkingen waarvoor
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een privacyeffectbeoordeling is vereist; de
criteria en vereisten voor de vaststelling
van grote specifieke risico's die
voorafgaande raadpleging vereisen;
gedragscodes; criteria en vereisten voor
certificeringsmechanismen; het passende
beveiligingsniveau dat door een derde
land of een internationale organisatie
wordt verschaft; administratieve sancties;
verwerking voor gezondheidsdoeleinden;
verwerking in het kader van de
arbeidsverhouding en verwerking voor
historisch, statistisch en wetenschappelijk
onderzoek. Het is van bijzonder belang dat
de Commissie bij haar voorbereidende
werkzaamheden tot passende raadpleging
overgaat, onder meer op
deskundigenniveau en in het bijzonder met
het Europees Comité voor
gegevensbescherming. De Commissie
dient bij de voorbereiding en opstelling van
gedelegeerde handelingen te zorgen voor
gelijktijdige, snelle en adequate toezending
van de desbetreffende documenten aan het
Europees Parlement en de Raad.

vaststelling van inbreuken in verband met
persoonsgegevens en voor de melding
daarvan aan de toezichthoudende autoriteit,
en inzake de omstandigheden waarin een
inbreuk in verband met persoonsgegevens
waarschijnlijk negatieve gevolgen voor de
betrokkene heeft; de criteria en
voorwaarden voor verwerkingen waarvoor
een privacyeffectbeoordeling is vereist; de
criteria en vereisten voor de vaststelling
van grote specifieke risico's die
voorafgaande raadpleging vereisen; de
aanwijzing en de taken van de
functionaris voor gegevensbescherming;
gedragscodes; criteria en vereisten voor
certificeringsmechanismen; criteria en
vereisten voor doorgiften op grond van
bindende bedrijfsvoorschriften;
uitzonderingen inzake doorgifte;
administratieve sancties; verwerking voor
gezondheidsdoeleinden; verwerking in het
kader van de arbeidsverhouding en
verwerking voor historisch, statistisch en
wetenschappelijk onderzoek. Het is van
bijzonder belang dat de Commissie bij haar
voorbereidende werkzaamheden tot
passende raadpleging overgaat, onder meer
op deskundigenniveau. De Commissie
dient bij de voorbereiding en opstelling van
gedelegeerde handelingen te zorgen voor
gelijktijdige, snelle en adequate toezending
van de desbetreffende documenten aan het
Europees Parlement en de Raad.

Or. en
Motivering
Houdt verband met artikel 86, lid 1.
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Amendement 72
Voorstel voor een verordening
Overweging 130
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(130) Om te zorgen voor uniforme
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging
van deze verordening moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden verleend voor: het vaststellen van
modelformulieren inzake de verwerking
van persoonsgegevens van kinderen;
standaardprocedures en modelformulieren
voor de uitoefening van de rechten van
betrokkenen; modelformulieren voor het
verstrekken van informatie aan de
betrokkene, modelformulieren en
standaardprocedures inzake het recht van
toegang; het recht van
gegevensoverdraagbaarheid;
modelformulieren inzake de
verantwoordelijkheid van de voor de
verwerking verantwoordelijke voor privacy
by design en by default en voor de
documentatie; specifieke vereisten voor de
beveiliging van de verwerking; het
standaardformaat en de
standaardprocedures voor de melding van
een inbreuk in verband met
persoonsgegevens aan de toezichthoudende
autoriteit en de mededeling van een
inbreuk in verband met persoonsgegevens
aan de betrokkene; normen en procedures
voor een privacyeffectbeoordeling;
formulieren en procedures voor
voorafgaande toestemming en
voorafgaande raadpleging; technische
normen en mechanismen voor
certificering; het door een derde land, een
gebied of een verwerkingssector binnen
dat derde land of een internationale
organisatie geboden passende
beschermingsniveau; niet bij EUwetgeving toegestane verstrekkingen;
wederzijdse bijstand; gezamenlijk
optreden; besluiten in het kader van de

(130) Om te zorgen voor uniforme
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging
van deze verordening moeten aan de
Commissie uitvoeringsbevoegdheden
worden verleend voor: het vaststellen van
modelformulieren inzake de verwerking
van persoonsgegevens van kinderen;
standaardprocedures en modelformulieren
voor de uitoefening van de rechten van
betrokkenen; modelformulieren voor het
verstrekken van informatie aan de
betrokkene, modelformulieren en
standaardprocedures inzake het recht van
toegang; modelformulieren inzake de
verantwoordelijkheid van de voor de
verwerking verantwoordelijke voor privacy
by design en by default en voor de
documentatie; het standaardformaat en de
standaardprocedures voor de melding van
een inbreuk in verband met
persoonsgegevens aan de toezichthoudende
autoriteit en de mededeling van een
inbreuk in verband met persoonsgegevens
aan de betrokkene; formulieren voor
voorafgaande toestemming en
voorafgaande raadpleging; een
modelformulier voor de kennisgeving van
besluiten van derde landen die de
verstrekking van de persoonsgegevens
vragen; formaat en procedures voor de
uitwisseling van informatie via
elektronische weg betreffende bindende
bedrijfsvoorschriften; besluiten in het
kader van de conformiteitstoetsing. Het is
van bijzonder belang dat de Commissie
tijdens haar voorbereidende
werkzaamheden passend overleg pleegt,
ook op deskundigenniveau en in het
bijzonder met het Europees Comité voor
gegevensbescherming. Die bevoegdheden
moeten worden uitgeoefend

PR\924343NL.doc

63/239

PE501.927v04-00

NL

conformiteitstoetsing. Die bevoegdheden
moeten worden uitgeoefend
overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 182/2011 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 februari 2011 tot
vaststelling van de algemene voorschriften
en beginselen die van toepassing zijn op de
wijze waarop de lidstaten de uitoefening
van de uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren. In deze context
dient de Commissie specifieke maatregelen
voor micro- en kleine en middelgrote
ondernemingen in overweging te nemen.

overeenkomstig Verordening (EU)
nr. 182/2011 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 februari 2011 tot
vaststelling van de algemene voorschriften
en beginselen die van toepassing zijn op de
wijze waarop de lidstaten de uitoefening
van de uitvoeringsbevoegdheden door de
Commissie controleren. In deze context
dient de Commissie specifieke maatregelen
voor micro- en kleine en middelgrote
ondernemingen in overweging te nemen.

Or. en
Motivering
Houdt verband met artikel 87, lid 1.
Amendement 73
Voorstel voor een verordening
Overweging 131
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(131) De onderzoeksprocedure dient te
worden toegepast voor de vaststelling van
specifieke modelformulieren inzake de
toestemming van kinderen;
standaardprocedures en modelformulieren
voor de uitoefening van de rechten van
betrokkenen; modelformulieren voor het
verstrekken van informatie aan de
betrokkene, modelformulieren en
standaardprocedures inzake het recht van
toegang; het recht van
gegevensoverdraagbaarheid;
modelformulieren inzake de
verantwoordelijkheid van de voor de
verwerking verantwoordelijke voor privacy
by design en by default en voor de
documentatie; specifieke vereisten voor de
beveiliging van de verwerking; het
standaardformaat en de

(131) De onderzoeksprocedure dient te
worden toegepast voor de vaststelling van
specifieke standaardprocedures en
modelformulieren inzake de toestemming
van kinderen; standaardprocedures en
modelformulieren voor de uitoefening van
de rechten van betrokkenen;
modelformulieren voor het verstrekken van
informatie aan de betrokkene,
modelformulieren en standaardprocedures
inzake het recht van toegang;
modelformulieren inzake de
verantwoordelijkheid van de voor de
verwerking verantwoordelijke voor privacy
by design en by default en voor de
documentatie; het standaardformaat en de
standaardprocedures voor de melding van
een inbreuk in verband met
persoonsgegevens aan de toezichthoudende
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standaardprocedures voor de melding van
een inbreuk in verband met
persoonsgegevens aan de toezichthoudende
autoriteit en de mededeling van een
inbreuk in verband met persoonsgegevens
aan de betrokkene; normen en procedures
voor een privacyeffectbeoordeling;
formulieren en procedures voor
voorafgaande toestemming en
voorafgaande raadpleging; technische
normen en mechanismen voor
certificering; het door een derde land, een
gebied of een verwerkingssector binnen
dat derde land of een internationale
organisatie geboden passende
beschermingsniveau; niet bij EUwetgeving toegestane verstrekkingen;
wederzijdse bijstand; gezamenlijk
optreden; besluiten in het kader van de
conformiteitstoetsing, aangezien dit
handelingen van algemene strekking zijn.

autoriteit en de mededeling van een
inbreuk in verband met persoonsgegevens
aan de betrokkene; formulieren voor
voorafgaande toestemming en
voorafgaande raadpleging; een
modelformulier voor de kennisgeving van
besluiten van derde landen die de
verstrekking van de persoonsgegevens
vragen; formaat en procedures voor de
uitwisseling van informatie via
elektronische weg betreffende bindende
bedrijfsvoorschriften; besluiten in het
kader van de conformiteitstoetsing,
aangezien dit handelingen van algemene
strekking zijn.

Or. en

Amendement 74
Voorstel voor een verordening
Overweging 132
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Schrappen

(132) Wanneer een derde land, een gebied
of een verwerkingssector in een derde
land, of een internationale organisatie
geen passend beschermingsniveau
waarborgt en wanneer er sprake is van
aan de toezichthoudende autoriteiten in
het kader van de conformiteitstoetsing
gemelde aangelegenheden, moet de
Commissie in naar behoren
gerechtvaardige gevallen onmiddellijk
toepasselijke uitvoeringshandelingen
vaststellen, wanneer dwingende urgente
redenen dat vereisen.

Or. en
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Motivering
Het al dan niet passend zijn is nu gebaseerd op een gedelegeerde handeling; daarom is er
niet langer een toepassingsgebied voor een spoedprocedure.
Amendement 75
Voorstel voor een verordening
Overweging 134
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(134) Richtlijn 95/46/EG dient door deze
verordening te worden vervangen. Voor
zover besluiten van de Commissie en door
de toezichthoudende autoriteiten verleende
toestemmingen zijn gebaseerd op Richtlijn
95/46/EG dienen zij echter van kracht te
blijven.

(134) Richtlijn 95/46/EG dient door deze
verordening te worden vervangen. Voor
zover besluiten van de Commissie en door
de toezichthoudende autoriteiten verleende
toestemmingen zijn gebaseerd op Richtlijn
95/46/EG dienen zij echter van kracht te
blijven. Besluiten van de Commissie en
toestemmingen van de toezichthoudende
autoriteiten betreffende doorgiften van
persoonsgegevens moeten van kracht
blijven tijdens een overgangsperiode van
twee jaar.
Or. en

Motivering
Stelt een overgangsperiode vast om besluiten en toestemmingen af te stemmen op de nieuwe
verordening.

Amendement 76
Voorstel voor een verordening
Overweging 135 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(135 bis) Deze verordening geldt niet voor
de verwerking van persoonsgegevens door
instellingen, organen, bureaus en
agentschappen van de Europese Unie, die
wordt geregeld door andere
rechtsinstrumenten, met name
Verordening (EG) nr. 45/2001 van het
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Europees Parlement en de Raad van 18
december 2000. Bijgevolg verhelpt deze
verordening het bestaande gebrek aan
volledigheid van de regelgeving inzake
gegevensbescherming in de Europese
Unie en het ongelijke
beschermingsniveau voor de rechten van
de betrokkenen niet. Aangezien artikel 8
van het EU-Handvest en artikel 16
VWEU impliceren dat het fundamentele
recht op de bescherming van
persoonsgegevens in de gehele Unie op
een consistente en homogene wijze moet
worden verzekerd, dienen de instellingen,
organen, bureaus en agentschappen van
de Unie zich te houden aan dezelfde
regels als degene die in deze verordening
worden vastgesteld en moet de Commissie
passende wetsvoorstellen indienen voor
(datum van toepassing van deze
verordening) waarin zij het rechtskader
herziet dat geldt voor de verwerking van
persoonsgegevens door instellingen,
organen, bureaus en agentschappen van
de Unie wanneer zij hun activiteiten
verrichten om deze verwerking van
persoonsgegevens af te stemmen op de
bepalingen/beginselen van deze
verordening.
Or. en
Motivering
Dit amendement streeft naar samenhang tussen de verordening en de wetten die gelden voor
instellingen, organen en agentschappen van de EU, zoals Verordening (EG) nr. 45/2001,
maar ook voor alle EU-agentschappen die momenteel hun eigen regelgeving inzake
gegevensbescherming hebben, wat leidt tot een allegaartje van regels die het voor de
betrokkenen erg moeilijk maken om hun rechten uit te oefenen. Zie in verband hiermee ook
artikel 89 bis (nieuw).
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Amendement 77
Voorstel voor een verordening
Overweging 139
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(139) Aangezien het recht op bescherming
van persoonsgegevens, zoals het Hof van
Justitie heeft benadrukt, geen absolute
gelding heeft, maar in relatie tot de functie
ervan in de samenleving moet worden
beschouwd en moet worden afgewogen
tegen andere grondrechten,
overeenkomstig het
evenredigheidsbeginsel, eerbiedigt deze
verordening alle grondrechten en beginselen die in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie zijn
erkend en in de Verdragen zijn verankerd,
met name het recht op de eerbiediging van
het privéleven en het familie- en
gezinsleven, woning en communicatie, het
recht op bescherming van
persoonsgegevens, de vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst, de
vrijheid van meningsuiting en van
informatie, de vrijheid van
ondernemerschap, het recht op een
doeltreffende voorziening in rechte en op
een onpartijdig gerecht, alsook het recht op
culturele, godsdienstige en taalkundige
verscheidenheid,

(139) Aangezien het recht op bescherming
van persoonsgegevens, zoals het Hof van
Justitie heeft benadrukt, geen absolute
gelding heeft, maar in relatie tot de functie
ervan in de samenleving moet worden
beschouwd en moet worden afgewogen
tegen andere grondrechten,
overeenkomstig het
evenredigheidsbeginsel, eerbiedigt deze
verordening alle grondrechten en beginselen die in het Handvest van de
grondrechten van de Europese Unie zijn
erkend en in de Verdragen zijn verankerd,
met name het recht op de eerbiediging van
het privéleven en het familie- en
gezinsleven, woning en communicatie, het
recht op bescherming van
persoonsgegevens, de vrijheid van
gedachte, geweten en godsdienst, de
vrijheid van meningsuiting en van
informatie, de vrijheid van
ondernemerschap, het recht op een
doeltreffende voorziening in rechte en op
een onpartijdig gerecht, alsook het recht op
culturele, godsdienstige en taalkundige
verscheidenheid, Met name de jurisdictie
van de rechtbanken van de lidstaten, van
het Hof van Justitie van de Europese Unie
en van het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens moet worden geëerbiedigd.
Or. en
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Amendement 78
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) in het kader van activiteiten die buiten
de werkingssfeer van het EU-recht vallen,
met name activiteiten op het gebied van
nationale veiligheid;

a) in het kader van activiteiten die buiten
de werkingssfeer van het EU-recht vallen;

Or. en
Motivering
Nationale veiligheid valt hoe dan ook buiten het toepassingsgebied van de EU-bevoegdheden,
daarom hoeven we dat hier niet te herhalen.

Amendement 79
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) door een natuurlijke persoon zonder
commercieel belang bij de uitoefening van
zijn uitsluitend persoonlijke of
huishoudelijke activiteiten;

d) door een natuurlijke persoon bij de
uitoefening van zijn uitsluitend
persoonlijke of huishoudelijke activiteiten;

Or. en
Motivering
De verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon voor particuliere en
huishoudelijke doeleinden kan soms een commercieel belang hebben (bv. bij de verkoop van
particuliere eigendommen aan andere particulieren), maar ook dat moet buiten het
toepassingsgebied van de verordening vallen zolang er geen verband is met een beroeps- of
handelsactiviteit.
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Amendement 80
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) door de bevoegde autoriteiten met het
oog op de preventie, het onderzoek, de
opsporing of de vervolging van strafbare
feiten of de tenuitvoerlegging van straffen.

e) door de bevoegde overheidsinstanties
met het oog op de preventie, het
onderzoek, de opsporing of de vervolging
van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging
van straffen.
Or. en

Motivering
De verordening bepaalt dat de uitsluiting van het toepassingsgebied van de verordening
alleen geldt voor bevoegde overheidsinstanties (en niet voor particuliere entiteiten) met het
oog op de wetshandhaving, en dat de toepasselijke wetgeving passende waarborgen moet
bieden op grond van de noodzakelijkheids- en evenredigheidsbeginselen. Zie in verband
hiermee ook het amendement op artikel 21.
Amendement 81
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Deze verordening is van toepassing op
de verwerking van persoonsgegevens van
in de Unie wonende betrokkenen door een
niet in de Unie gevestigde voor de
verwerking verantwoordelijke, wanneer de
verwerking betrekking heeft op:

2. Deze verordening is van toepassing op
de verwerking van persoonsgegevens van
in de Unie wonende betrokkenen door een
niet in de Unie gevestigde voor de
verwerking verantwoordelijke, wanneer de
verwerking bedoeld is voor:
Or. en

Motivering
De verordening dient ook van toepassing te zijn op een niet in de Unie gevestigde voor de
verwerking verantwoordelijke wanneer de verwerking bedoeld is voor de aanbieding van
goederen of diensten aan betrokkenen in de Unie, ongeacht of voor deze goederen of diensten
betaling wordt gevraagd, of wanneer ze bedoeld is voor het observeren van het gedrag van
deze betrokkenen.
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Amendement 82
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het aanbieden van goederen of diensten
aan deze betrokkenen in de Unie; of

a) het aanbieden van goederen of diensten
aan deze betrokkenen in de Unie, ongeacht
of die goederen of diensten moeten
worden betaald; of
Or. en

Motivering
De verordening moet gelden voor alle verwerkingsactiviteiten in verband met diensten,
ongeacht of die diensten gratis zijn of niet. Deze toevoeging zorgt ervoor dat de verordening
ook van toepassing is op zogenaamde "gratis diensten".
Amendement 83
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het observeren van hun gedrag.

b) het observeren van die betrokkenen.
Or. en
Motivering

De verordening mag niet alleen handelen over de observatie van het gedrag van in de Unie
wonende personen door voor de verwerking verantwoordelijken buiten de Unie, bijvoorbeeld
door het gedrag te volgen op het internet, maar moet alle vormen van verzameling en
verwerking van persoonsgegevens over in de Unie wonende personen bestrijken. Zie in
verband hiermee ook het amendement op overweging 21.
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Amendement 84
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde
natuurlijke persoon of een natuurlijke
persoon die direct of indirect, met behulp
van middelen waarvan mag worden
aangenomen dat zij redelijkerwijs door de
voor de verwerking verantwoordelijke dan
wel door een andere natuurlijke of
rechtspersoon in te zetten zijn, kan worden
geïdentificeerd, met name aan de hand van
een identificatienummer, gegevens over de
verblijfplaats, een onlineidentificatiemiddel of een of meer
specifieke elementen die kenmerkend zijn
voor zijn fysieke, fysiologische,
genetische, mentale, economische,
culturele of sociale identiteit.

(1) "betrokkene": een geïdentificeerde
natuurlijke persoon of een natuurlijke
persoon die direct of indirect, alleen of in
combinatie met bijbehorende gegevens,
met behulp van middelen waarvan van
worden aangenomen dat zij redelijkerwijs
door de voor de verwerking
verantwoordelijke dan wel door een andere
natuurlijke of rechtspersoon in te zetten
zijn, kan worden geïdentificeerd of
uitgekozen, met name aan de hand van een
unieke identificator, gegevens over de
verblijfplaats, een onlineidentificatiemiddel of een of meer
specifieke elementen die kenmerkend zijn
voor zijn fysieke, fysiologische,
genetische, mentale, economische,
culturele, sociale of genderidentiteit of de
seksuele gerichtheid van die persoon;
Or. en

Motivering
Het begrip "persoonsgegevens" wordt verder verduidelijkt aan de hand van objectieve
criteria. Zie in verband hiermee ook de amendementen op de overwegingen 23 en 24.
Amendement 85
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(2 bis) "pseudoniem": een unieke
identificator die eigen is aan één bepaalde
context en die de directe identificatie van
een natuurlijke persoon niet mogelijk
maakt, maar die wel mogelijk maakt dat
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een betrokkene wordt uitgekozen;
Or. en
Motivering
In verband met het gebruik van pseudonieme gegevens kunnen de verplichtingen van de voor
de verwerking verantwoordelijke minder streng worden gemaakt. Zie in verband hiermee ook
de amendementen op overweging 23 en artikel 7.
Amendement 86
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(3 bis) "doorgifte": elke overdracht van
persoonsgegevens die actief beschikbaar
worden gesteld voor een beperkt aantal
geïdentificeerde partijen, waarbij de
zender weet of de bedoeling heeft dat de
ontvanger toegang krijgt tot de
persoonsgegevens;
Or. en
Motivering

"Doorgifte" moet worden gedefinieerd om het te onderscheiden van het (openbaar)
beschikbaar stellen van gegevens.

Amendement 87
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 3 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(3 ter) "profilering": iedere automatische
wijze waarop persoonsgegevens van een
persoon worden verwerkt met de
bedoeling om bepaalde aspecten van zijn
persoonlijkheid te evalueren of om met
name zijn beroepsprestaties, economische
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situatie, verblijfplaats, gezondheid,
persoonlijke voorkeuren,
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren
of te voorspellen;
Or. en
Motivering
Om ervoor te zorgen dat betrokkenen een op informatie berustende toestemming geven voor
profilering, moet dit begrip worden gedefinieerd en gereglementeerd. Zie in verband hiermee
ook de amendementen op de artikelen 14, lid 1, onder g), g bis) en g ter), 15, lid 1, en 20.
Amendement 88
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
(6 bis) "producent": de natuurlijke of
rechtspersoon, de overheidsinstantie, de
dienst of enig ander orgaan die,
respectievelijk dat systemen voor
geautomatiseerde gegevensverwerking of
bestanden maakt ten behoeve van de
verwerking van persoonsgegevens door
voor de verwerking verantwoordelijken en
verwerkers;
Or. en

Amendement 89
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) "toestemming van de betrokkene": elke
vrije, specifieke, op informatie berustende
en uitdrukkelijke wilsuiting waarmee de
betrokkene, door middel van hetzij een
verklaring hetzij een ondubbelzinnige
actieve handeling aanvaardt dat hem

(8) "toestemming van de betrokkene": elke
vrije, specifieke, op informatie berustende
en uitdrukkelijke wilsuiting waarmee de
betrokkene, door middel van hetzij een
verklaring hetzij een ondubbelzinnige
actieve handeling aanvaardt dat hem

PE501.927v04-00

NL

74/239

PR\924343NL.doc

betreffende persoonsgegevens worden
verwerkt;

betreffende persoonsgegevens worden
verwerkt voor een of meer specifieke
doeleinden;
Or. en

Amendement 90
Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – punt 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) "inbreuk in verband met
persoonsgegevens": een inbreuk op de
beveiliging met de vernietiging, het verlies,
de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij
per ongeluk hetzij onrechtmatig, tot
gevolg;

(9) "inbreuk in verband met
persoonsgegevens": de vernietiging, het
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde
verstrekking van of de ongeoorloofde
toegang tot de doorgezonden, opgeslagen
of anderszins verwerkte gegevens, hetzij
per ongeluk hetzij onrechtmatig;

Or. en
Motivering
Een inbreuk in verband met gegevens kan zich ook voordoen zonder dat het om een inbreuk
op de beveiliging gaat, bijvoorbeeld bij accidenteel verlies of accidentele bekendmaking
ervan.
Amendement 91
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De persoonsgegevens moeten:

1. De persoonsgegevens:

a) worden verwerkt op een wijze die
rechtmatig, eerlijk en transparant is ten
opzichte van de betrokkene;

a) worden verwerkt op een wijze die
rechtmatig, eerlijk en transparant is ten
opzichte van de betrokkene
(transparantie);
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Or. en

Amendement 92
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden worden verzameld en mogen
vervolgens niet op een met die doeleinden
onverenigbare wijze worden verwerkt;

b) worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk
omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden verzameld en mogen
vervolgens niet op een met die doeleinden
onverenigbare wijze worden verwerkt
(doelbinding);
Or. en

Amendement 93
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c) zijn adequaat en ter zake dienend en
blijven beperkt tot datgene wat minimaal
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt; zij worden alleen
verwerkt wanneer en voor zolang als de
doeleinden niet zouden kunnen worden
verwezenlijkt door het verwerken van
andere gegevens dan persoonsgegevens
(minimale gegevensverwerking);

c) adequaat en ter zake dienend zijn en
beperkt blijven tot datgene wat minimaal
nodig is voor de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt; zij worden alleen
verwerkt wanneer en voor zolang als de
doeleinden niet zouden kunnen worden
verwezenlijkt door het verwerken van
andere gegevens dan persoonsgegevens;

Or. en
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Amendement 94
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) juist zijn en worden bijgewerkt; alle
redelijke maatregelen moeten worden
genomen om de persoonsgegevens die,
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld
te wissen of te rectificeren;

d) zijn juist en worden bijgewerkt; alle
redelijke maatregelen moeten worden
genomen om de persoonsgegevens die,
uitgaande van de doeleinden waarvoor zij
worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld
te wissen of te rectificeren (integriteit);
Or. en

Amendement 95
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) niet langer in een vorm die het mogelijk
maakt de betrokkenen te identificeren,
worden bewaard dan voor de
verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt,
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen
voor langere perioden worden opgeslagen
voor zover de gegevens uitsluitend voor
historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden worden
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en
voorwaarden van artikel 83 en mits
periodiek wordt beoordeeld of de gegevens
nog steeds opgeslagen moeten blijven;

e) worden niet langer in een vorm die het
mogelijk maakt de betrokkenen te
identificeren of uit te kiezen, bewaard dan
voor de verwezenlijking van de doeleinden
waarvoor zij worden verwerkt,
noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen
voor langere perioden worden opgeslagen
voor zover de gegevens uitsluitend voor
historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden worden
verwerkt overeenkomstig de bepalingen en
voorwaarden van artikel 83 en mits
periodiek wordt beoordeeld of de gegevens
nog steeds opgeslagen moeten blijven
(minimale opslag);
Or. en
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Amendement 96
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter e bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
e bis) worden verwerkt op een manier die
de betrokkene effectief toelaat zijn of haar
rechten uit te oefenen zoals beschreven in
de artikelen 11 tot 21 (mogelijkheid tot
interveniëren);
Or. en

Amendement 97
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
f) worden verwerkt onder de
verantwoordelijkheid van de voor de
verwerking verantwoordelijke, die ervoor
zorgt en kan aantonen dat elke verwerking
voldoet aan de bepalingen van deze
verordening (verantwoordingsplicht).

f) worden verwerkt onder de
verantwoordelijkheid van de voor de
verwerking verantwoordelijke, die ervoor
zorgt en aantoont dat elke verwerking
voldoet aan de bepalingen van deze
verordening.

Or. en

Amendement 98
Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De verwerking van
persoonsgegevens wordt georganiseerd en
verricht op een wijze die de naleving van
de in lid 1 bedoelde beginselen
garandeert; producenten, voor de
verwerking verantwoordelijken en
verwerkers treffen technische en
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operationele maatregelen om die naleving
te garanderen bij het ontwerp, het
opzetten en de exploitatie van systemen
voor automatische gegevensverwerking of
bestanden.
Or. en
Motivering
Producenten van systemen voor automatische gegevensverwerking (d.w.z. hardware en
software) dienen ook rekening te houden met het beginsel van privacy by design en by default
zelfs als zij zelf geen persoonsgegevens verwerken. Dit is vooral van belang voor breed
gebruikte standaardtoepassingen, maar moet ook worden nageleefd voor nicheproducten.
Amendement 99
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Schrappen

f) de verwerking is noodzakelijk is voor de
behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van de voor de verwerking
verantwoordelijke, mits het belang of de
grondrechten en fundamentele vrijheden
van de betrokkene die tot bescherming
van persoonsgegevens noodzaken, niet
boven dat belang prevaleren, met name
wanneer de betrokkene een kind is. Dit is
niet van toepassing op de verwerking door
overheidsinstanties in het kader van de
uitoefening van hun taken.

Or. en
Motivering
Punt f van lid 1 wordt vervangen door veel uitvoeriger richtsnoeren betreffende
"gerechtvaardigde belangen" in de nieuwe leden 1 bis, 1 ter en 1 quater. Zie in verband
hiermee ook de amendementen op de leden 1 bis), 1 ter) en 1 quater) van artikel 6. De
amendementen geven duidelijker richtsnoeren en bieden rechtszekerheid voor
gegevensverwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking
verantwoordelijke. De bijbehorende gedelegeerde handeling in artikel 6, lid 5, is geschrapt
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omdat deze aan de essentie van de wet zou hebben geraakt.
Amendement 100
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Indien geen enkel van de in lid 1
bedoelde juridische grondslagen voor de
verwerking van persoonsgegevens van
toepassing is, is de verwerking van
persoonsgegevens rechtmatig wanneer en
voor zover deze noodzakelijk is voor de
behartiging van de gerechtvaardigde
belangen van de voor de verwerking
verantwoordelijke, mits deze niet zwaarder
wegen dan de belangen of de
grondrechten en fundamentele vrijheden
van de betrokkene die tot bescherming
van persoonsgegevens noodzaken. In dat
geval brengt de voor de verwerking
verantwoordelijke de betrokkene
uitdrukkelijk en afzonderlijk op de hoogte
van de gegevensverwerking. De voor de
verwerking verantwoordelijke maakt ook
de redenen bekend waarom hij van
mening is dat zijn belangen zwaarder
wegen dan de belangen, de grondrechten
of de fundamentele vrijheden van de
betrokkene. Dit lid is niet van toepassing
op de verwerking door overheidsinstanties
in het kader van de uitoefening van hun
taken.
Or. en
Motivering

De amendementen geven duidelijker richtsnoeren en bieden rechtszekerheid voor
gegevensverwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking
verantwoordelijke. Zie in verband hiermee ook de amendementen op de leden 1 f), 1 ter) en 1
quater) van artikel 6.
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Amendement 101
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 ter. De in lid 1 bis bedoelde
gerechtvaardigde belangen van de voor de
verwerking verantwoordelijke wegen
doorgaans zwaarder dan de belangen, de
grondrechten of de fundamentele
vrijheden van de betrokkene indien
a) de verwerking van persoonsgegevens
wordt verricht als onderdeel van de
uitoefening van het recht op vrijheid van
meningsuiting, de media en de kunsten
binnen de grenzen van wetgeving van de
Unie of de lidstaten;
b) de verwerking van persoonsgegevens
noodzakelijk is voor de toepassing van de
rechtsvorderingen van de voor de
verwerking verantwoordelijke of van
derden in wier naam de voor de
verwerking verantwoordelijke optreedt in
verband met een specifieke
geïdentificeerde betrokkene, of voor de
preventie of beperking van schade die
door de betrokkene aan de voor de
verwerking verantwoordelijke wordt
toegebracht;
c) de betrokkene omwille van de in punt
b) van lid 1 bedoelde reden
persoonsgegevens heeft verstrekt aan de
voor de verwerking verantwoordelijke, en
de persoonsgegevens worden gebruikt ten
behoeve van direct marketing voor zijn
eigen en gelijkaardige producten en
diensten en niet worden doorgegeven, en
indien de voor de verwerking
verantwoordelijke duidelijk
geïdentificeerd is ten aanzien van de
betrokkene;
d) de verwerking van persoonsgegevens
wordt verricht in het kader van
professionele relaties tussen bedrijven
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onderling en indien de gegevens met die
bedoeling van de betrokkene werden
verzameld;
e) de verwerking van persoonsgegevens
noodzakelijk is voor geregistreerde nonprofitorganisaties, die volgens de
wetgeving van de Unie of de lidstaten
erkend zijn als handelend in het algemeen
belang, met als enig doel het inzamelen
van schenkingen.
Or. en
Motivering
De amendementen geven duidelijker richtsnoeren en bieden rechtszekerheid voor
gegevensverwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking
verantwoordelijke. Zie in verband hiermee ook de amendementen op de leden 1 f), 1 bis) en 1
quater) van artikel 6.
Amendement 102
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 quater De in lid 1 bis bedoelde belangen
of grondrechten en fundamentele
vrijheden van de betrokkene wegen
doorgaans zwaarder dan de
gerechtvaardigde belangen van de voor de
verwerking verantwoordelijke indien:
a) de verwerking voor de betrokkene een
ernstig risico van schade vormt;
b) bijzondere categorieën gegevens, als
bedoeld in lid 1 van artikel 9, gegevens
over de verblijfplaats of biometrische
gegevens worden verwerkt;
c) de betrokkene op grond van de
verwerkingscontext redelijkerwijs mag
verwachten dat zijn of haar
persoonsgegevens uitsluitend voor een
specifiek doeleinde zullen worden
verwerkt of vertrouwelijk zullen worden
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behandeld, tenzij de betrokkene specifiek
en afzonderlijk op de hoogte is gebracht
van het feit dat zijn of haar
persoonsgegevens zullen worden gebruikt
voor andere doeleinden dan de
dienstverlening;
d) de persoonsgegevens worden verwerkt
in het kader van profilering;
e) de persoonsgegevens toegankelijk
worden gemaakt voor een groot aantal
personen of indien grote hoeveelheden
persoonsgegevens over de betrokkene
worden verwerkt of gecombineerd met
andere gegevens;
f) de verwerking van de persoonsgegevens
negatieve gevolgen kan hebben voor de
betrokkene, met name omdat zij kan
leiden tot belediging of discriminatie; of
g) de betrokkene een kind is.
Or. en
Motivering
De amendementen geven duidelijker richtsnoeren en bieden rechtszekerheid voor
gegevensverwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking
verantwoordelijke. Zie in verband hiermee ook de amendementen op de leden 1 f), 1 bis) en 1
ter) van artikel 6.

Amendement 103
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Wanneer het doel van verdere
verwerking niet verenigbaar is met het
doel waarvoor de persoonsgegevens zijn
verzameld, moet de verwerking minstens
in een van de in lid 1, onder a) tot en met
e), genoemde gronden een
rechtsgrondslag hebben. Dit is met name
van toepassing op iedere wijziging van de
PR\924343NL.doc
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clausules en algemene voorwaarden van
een overeenkomst.
Or. en
Motivering
Lid 4 moet worden geschrapt omdat een van de rechtsgrondslagen in lid 1 hoe dan ook van
toepassing moet zijn wanneer het doel wijzigt. Richtlijn 95/46/EG staat ook geen wijziging
van het doel toe, dus moet het beschermingsniveau hier behouden blijven.
.
Amendement 104
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Schrappen

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de in lid 1, onder
f), bedoelde voorwaarden, voor diverse
sectoren en situaties op het gebied van
gegevensverwerking, onder meer ten
aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens met betrekking tot
kinderen.

Or. en
Motivering
De amendementen geven duidelijker richtsnoeren en bieden rechtszekerheid voor
gegevensverwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking
verantwoordelijke. Lid 4 moet worden geschrapt omdat een van de rechtsgrondslagen in lid 1
hoe dan ook van toepassing moet zijn wanneer het doel wijzigt. Richtlijn 95/46/EG staat ook
geen wijziging van het doel toe, dus moet het beschermingsniveau hier behouden blijven.
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Amendement 105
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Wanneer de betrokkene zijn of haar
toestemming moet geven in het kader van
het gebruik van diensten van de
informatiemaatschappij waarbij
persoonsgegevens uitsluitend in de vorm
van pseudoniemen worden verwerkt, mag
hij of zij deze toestemming geven via
geautomatiseerde procedés met behulp
van een technische norm met algemene
geldigheid in de Unie in overeenstemming
met lid 4 quater, hetgeen de betrokkene de
mogelijkheid biedt om zijn of haar wensen
duidelijk te uiten zonder dat er
identificatiegegevens worden verzameld.
Or. en
Motivering

Dit maakt het gebruik van normen zoals "Do Not Track" mogelijk, in combinatie met een
stimulans om alleen pseudonieme gegevens te gebruiken, zoals die bv. in §15 van de Duitse
wet op de telemedia voorkomen. Om ervoor te zorgen dat die norm in overeenstemming is met
deze verordening, moet zij door de Commissie worden goedgekeurd. Zie in verband hiermee
ook de amendementen op de artikelen 4, lid 2 bis), 7, lid 4 quater), en overweging 23.

Amendement 106
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. Toestemming is niet meer effectief
wanneer de verwerking van
persoonsgegevens niet langer
noodzakelijk is voor de uitvoering van het
doel waarvoor ze werden verzameld.
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Or. en

Amendement 107
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 ter. De uitvoering van een overeenkomst
of de verlening van een dienst mag niet
als voorwaarde worden gesteld voor de
toestemming voor de verwerking of het
gebruik van gegevens die niet
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van
de overeenkomst of de verlening van de
dienst overeenkomstig artikel 6, lid 1,
onder b).
Or. en
Motivering

Deze verduidelijking is gebaseerd op het verbod op koppelverkoop dat bekend is uit de
wetgeving inzake de consumentenbescherming.

Amendement 108
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 quater. De Commissie is bevoegd om,
nadat zij het advies van het Europees
Comité voor gegevensbescherming heeft
ingewonnen, overeenkomstig artikel 86
gedelegeerde handelingen vast te stellen
met het oog op de nadere invulling van de
vereisten en voorwaarden voor de in lid 2
bis bedoelde technische normen, en om te
verklaren dat een technische norm met
deze verordening in overeenstemming is
en algemeen geldig is binnen de Unie.
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Or. en
Motivering
Om ervoor te zorgen dat een technische norm voor het verlenen van toestemming in
overeenstemming is met deze verordening, moet zij door de Commissie worden goedgekeurd.
Zie in verband hiermee ook de amendementen op artikel 4, lid 2 bis), artikel 7, lid 2 bis, en
overweging 23.
Amendement 109
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden
van diensten van de
informatiemaatschappij aan kinderen is de
verwerking van persoonsgegevens van een
kind jonger dan 13 jaar in het kader van
deze verordening slechts rechtmatig
wanneer en voor zover de ouder of voogd
van het kind daartoe toestemming heeft
gegeven of machtiging tot toestemming
heeft verleend. Met inachtneming van de
beschikbare technologie doet de voor de
verwerking verantwoordelijke dat wat
redelijkerwijze van hem kan worden
verwacht om verifieerbare toestemming te
verkrijgen.

1. In geval van het rechtstreeks aanbieden
van goederen of diensten aan kinderen is
de verwerking van persoonsgegevens van
een kind jonger dan 13 jaar in het kader
van deze verordening slechts rechtmatig
wanneer en voor zover de ouder of
wettelijk vertegenwoordiger van het kind
daartoe toestemming heeft gegeven of
machtiging tot toestemming heeft verleend.
Met inachtneming van de beschikbare
technologie doet de voor de verwerking
verantwoordelijke dat wat redelijkerwijze
van hem kan worden verwacht om
verifieerbare toestemming te verkrijgen.
De methoden om verifieerbare
toestemming te krijgen leiden niet tot
verdere verwerking van persoonsgegevens
die anders niet noodzakelijk was geweest.
Or. en

Amendement 110
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
PR\924343NL.doc
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overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de methoden ter verkrijging
van de in lid 1 bedoelde verifieerbare
toestemming. Daarbij neemt de
Commissie specifieke maatregelen voor
micro- en kleine en middelgrote
ondernemingen in overweging.

gegevensbescherming wordt de taak
toevertrouwd om de criteria en de vereisten
voor de methoden ter verkrijging van de in
lid 1 bedoelde verifieerbare toestemming
nader in te vullen, in overeenstemming
met artikel 66.

Or. en

Amendement 111
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie kan standaardformulieren
vaststellen voor specifieke methoden ter
verkrijging van de in lid 1 bedoelde
verifieerbare toestemming. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

4. De Commissie kan standaardformulieren
vaststellen voor specifieke methoden ter
verkrijging van de in lid 1 bedoelde
verifieerbare toestemming. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
nadat de Commissie het advies van het
Europees Comité voor
gegevensbescherming heeft ingewonnen,
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 112
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De verwerking van persoonsgegevens
waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religie of overtuiging, of het
lidmaatschap van een vakvereniging blijkt,
en de verwerking van genetische gegevens
PE501.927v04-00
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1. De verwerking van persoonsgegevens
waaruit ras of etnische afkomst, politieke
opvattingen, religie of filosofische
overtuiging, seksuele gerichtheid of
genderidentiteit, of het lidmaatschap van
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of gegevens over gezondheid of seksueel
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen of
daarmee verband houdende
veiligheidsmaatregelen, zijn verboden.

een vakvereniging en de deelname aan
vakbondsactiviteiten blijkt, en de
verwerking van genetische gegevens of
gegevens over gezondheid of seksueel
gedrag of strafrechtelijke veroordelingen of
daarmee verband houdende
veiligheidsmaatregelen, zijn verboden.
Or. en

Amendement 113
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de verwerking noodzakelijk is met het
oog op de uitvoering van de verplichtingen
en de uitoefening van specifieke rechten
van de voor de verwerking
verantwoordelijke op het gebied van
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan
bij EU-wetgeving of de nationale
wetgeving en deze adequate garanties
biedt; of

b) de verwerking noodzakelijk is met het
oog op de uitvoering van de verplichtingen
en de uitoefening van specifieke rechten
van de voor de verwerking
verantwoordelijke op het gebied van
arbeidsrecht, voor zover zulks is toegestaan
bij EU-wetgeving of de nationale
wetgeving en deze adequate garanties biedt
voor de grondrechten en de belangen van
de betrokkene; of
Or. en

Amendement 114
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g) de verwerking noodzakelijk is voor de
vervulling van een taak van algemeen
belang, op grond van EU-wetgeving of de
nationale wetgeving waarbij passende
maatregelen worden vastgesteld ter
bescherming van de gerechtvaardigde
belangen van de betrokkene; of
PR\924343NL.doc

g) de verwerking noodzakelijk is voor de
vervulling van een taak van algemeen
belang, op grond van EU-wetgeving of de
nationale wetgeving waarbij passende
maatregelen worden vastgesteld ter
bescherming van de grondrechten en de
belangen van de betrokkene; of
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Or. en

Amendement 115
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2 – letter j
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

j) de verwerking van gegevens betreffende
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee
verband houdende veiligheidsmaatregelen
wordt uitgevoerd onder toezicht van de
overheid of wanneer de verwerking
noodzakelijk is om een wettelijke
verplichting van de voor de verwerking
verantwoordelijke na te komen of voor de
vervulling van een taak om gewichtige
redenen van algemeen belang, en voor
zover zulks is toegestaan bij EU-wetgeving
of de nationale wetgeving en deze
wetgeving passende garanties biedt. Een
volledig register van strafrechtelijke
veroordelingen mag alleen worden
bijgehouden onder toezicht van de
overheid.

j) de verwerking van gegevens betreffende
strafrechtelijke veroordelingen of daarmee
verband houdende veiligheidsmaatregelen
wordt uitgevoerd onder toezicht van de
overheid of wanneer de verwerking
noodzakelijk is om een wettelijke
verplichting van de voor de verwerking
verantwoordelijke na te komen of voor de
vervulling van een taak om gewichtige
redenen van algemeen belang, en voor
zover zulks is toegestaan bij EU-wetgeving
of de nationale wetgeving en deze
wetgeving passende garanties biedt voor de
grondrechten en belangen van de
betrokkene. Een volledig register van
strafrechtelijke veroordelingen mag alleen
worden bijgehouden onder toezicht van de
overheid.
Or. en

Amendement 116
Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria, de
voorwaarden en de passende garanties voor
de verwerking van de in lid 1 genoemde
bijzondere categorieën persoonsgegevens

3. Aan het Europees Comité voor
gegevensbescherming wordt de taak
toevertrouwd om de criteria, de
voorwaarden en de passende garanties voor
de verwerking van de in lid 1 genoemde
bijzondere categorieën persoonsgegevens
en de in lid 2 vastgestelde uitzonderingen
nader in te vullen, in overeenstemming
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en de in lid 2 vastgestelde uitzonderingen.

met artikel 66.
Or. en

Amendement 117
Voorstel voor een verordening
Artikel 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de door de voor de verwerking
verantwoordelijke verwerkte gegevens het
voor hem niet mogelijk maken een
natuurlijke persoon te identificeren, is hij
niet verplicht om, uitsluitend om aan een
bepaling van deze verordening te voldoen,
aanvullende informatie te verkrijgen ter
identificatie van de betrokkene.

Wanneer de door de voor de verwerking
verantwoordelijke verwerkte gegevens het
voor hem niet mogelijk maken een
natuurlijke persoon te identificeren of uit te
kiezen, of wanneer die gegevens
uitsluitend verband houden met
pseudoniemen, is hij niet verplicht om,
uitsluitend om aan een bepaling van deze
verordening te voldoen, aanvullende
informatie te verkrijgen ter identificatie
van de betrokkene.
Or. en

Motivering
Voor de verwerking verantwoordelijken mogen voor dezelfde persoon een unieke identificator
gebruiken in allerlei verschillende diensten en contexten, waarbij ze die natuurlijke persoon
op basis van hun gegevens nog altijd niet kunnen identificeren. Pseudoniemen zoals
gedefinieerd in het amendement op artikel 4 zijn beperkt tot een welbepaalde context. Het
amendement verduidelijkt dat het artikel voor beide gevallen geldt.
Amendement 118
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. De informatie voor de betrokkene
wordt verstrekt in een formaat dat de
betrokkene de informatie biedt die nodig
is om zijn positie te begrijpen en een
weloverwogen besluit te nemen. Daartoe
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verstrekt de voor de verwerking
verantwoordelijke informatie en
communicatie over zijn beleid inzake
gegevensbescherming door middel van
een gemakkelijk te begrijpen, op
pictogrammen gebaseerde beschrijving
van de verschillende soorten
gegevensverwerking, de voorwaarden en
gevolgen ervan. Op verzoek is de volledige
informatie beschikbaar in
overeenstemming met artikel 14.
Or. en
Motivering
Het beleid inzake gegevensbescherming is doorgaans een ingewikkeld document dat veel
situatiespecifieke details omvat. Aan de hand van gelaagde informatie wordt de kwaliteit van
de informatie over gegevensbescherming verbeterd omdat elke laag informatie verstrekt die
de betrokkene nodig heeft om zijn positie te begrijpen en een besluit te nemen. Zo kunnen
formulieren met verschillende lagen de leesbaarheid van de berichten verbeteren. De
betrokkene hoeft niet het hele beleid inzake gegevensbescherming met alle details te lezen,
maar kan in één oogopslag aan de eenvoudige pictogrammen zien of en hoe zijn of haar
gegevens worden gebruikt. Zie in verband hiermee ook de amendementen op artikel 4, lid 2
bis), artikel 7, lid 2 bis, en overweging 23.

Amendement 119
Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 ter. De Commissie is bevoegd om, nadat
zij het advies van het Europees Comité
voor gegevensbescherming heeft
ingewonnen, in overeenstemming met
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast
te stellen om de in lid 3 genoemde op
pictogrammen gebaseerde wijze van
beschrijving nader te bepalen, o.a. ten
aanzien van de verwerking, opslagduur,
het doorgeven of wissen van gegevens,
door pictogrammen of andere
instrumenten vast te stellen om de
informatie op een gestandaardiseerde
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wijze te verstrekken.
Or. en
Motivering
Deze nieuwe gedelegeerde handeling is nodig om de op pictogrammen gebaseerde
eenvoudige informatie over het beleid inzake gegevensbescherming nader te bepalen.

Amendement 120
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op
verzoek verrichte acties zijn gratis.
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig
zijn, met name vanwege hun repetitieve
karakter, kan de voor de verwerking
verantwoordelijke een vergoeding voor het
verstrekken van de informatie of het
verrichten van de gevraagde actie in
rekening brengen, dan wel de gevraagde
actie achterwege laten. In dat geval rust de
bewijslast met betrekking tot het duidelijk
buitensporige karakter van het verzoek op
de voor de verwerking verantwoordelijke.

4. De in lid 1 bedoelde informatie en op
verzoek verrichte acties zijn gratis.
Wanneer verzoeken duidelijk buitensporig
zijn, met name vanwege hun repetitieve
karakter, kan de voor de verwerking
verantwoordelijke een redelijke vergoeding
voor het verstrekken van de informatie of
het verrichten van de gevraagde actie in
rekening brengen. In dat geval rust de
bewijslast met betrekking tot het duidelijk
buitensporige karakter van het verzoek op
de voor de verwerking verantwoordelijke.

Or. en

Amendement 121
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
voorwaarden waaraan moet worden
PR\924343NL.doc

5. De Commissie is bevoegd, nadat zij het
advies van het Europees Comité voor
gegevensbescherming heeft ingewonnen,
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
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de nadere invulling van de criteria en de
voorwaarden voor de in lid 4 bedoelde
vergoedingen.

voldaan wil er sprake zijn van duidelijk
buitensporige verzoeken en voor de in lid
4 bedoelde vergoedingen.

Or. en
Motivering
Het nieuwe artikel 12, lid 6 bis, verduidelijkt wanneer er sprake is van duidelijk buitensporige
verzoeken en laat de beslissing hierover niet over aan de Commissie maar aan het Europees
Comité voor gegevensbescherming omdat gegevensbeschermingsautoriteiten hiervan dankzij
hun praktische ervaring beter op de hoogte zijn. Zie in verband hiermee ook het amendement
op artikel 12, lid 6 bis.

Amendement 122
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 –– lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie kan standaardformulieren
en standaardprocedures vaststellen voor
de in lid 2 bedoelde mededeling, ook met
betrekking tot het elektronische model
daarvan. Daarbij neemt de Commissie de
nodige maatregelen voor micro- en kleine
en middelgrote ondernemingen. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

6. De Commissie kan standaardformulieren
vaststellen voor de in lid 2 bedoelde
mededeling, ook met betrekking tot het
elektronische model daarvan. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
nadat de Commissie het advies van het
Europees Comité voor
gegevensbescherming heeft goedgekeurd,
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 123
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 bis. Aan het Europees Comité voor
gegevensbescherming wordt de taak
toevertrouwd om de criteria en de
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voorwaarden waaraan moet worden
voldaan wil er sprake zijn van duidelijk
buitensporige verzoeken als bedoeld in
lid 4, in overeenstemming met artikel 66,
nader in te vullen.
Or. en
Motivering
Artikel 12, lid 5, verduidelijkt wanneer er sprake is van duidelijk buitensporige verzoeken en
laat de beslissing hierover niet over aan de Commissie maar aan het Europees Comité voor
gegevensbescherming omdat gegevensbeschermingsautoriteiten hiervan dankzij hun
praktische ervaring beter op de hoogte zijn. Zie in verband hiermee ook het amendement op
artikel 12, lid 5.

Amendement 124
Voorstel voor een verordening
Artikel 13
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Rechten met betrekking tot ontvangers

Rechten met betrekking tot ontvangers

De voor de verwerking verantwoordelijke
stelt iedere ontvanger aan wie gegevens
zijn verstrekt op de hoogte van elke
overeenkomstig de artikelen 16 en 17
uitgevoerde rectificatie of elk wissen van
gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of
onevenredig veel inspanning vergt.

De voor de verwerking verantwoordelijke
stelt iedere ontvanger aan wie gegevens
zijn doorgegeven op de hoogte van elke
overeenkomstig de artikelen 16 en 17
uitgevoerde rectificatie of elk wissen van
gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of
onevenredig veel inspanning vergt. De
voor de verwerking verantwoordelijke stelt
de betrokkene op de hoogte van die
derden.
Or. en

Motivering
"Verstrekken" wordt niet gedefinieerd, maar de rapporteur stelt wel een definitie van
"doorgifte" voor, zie artikel 4, lid 3 bis. De voor de verwerking verantwoordelijke moet een
betrokkene op de hoogte stellen van de derden aan wie een verzoek tot rectificatie of wissen is
gericht, opdat de betrokkene zijn of haar rechten ten aanzien van deze derden rechtstreeks
kan uitoefenen.

PR\924343NL.doc

95/239

PE501.927v04-00

NL

Amendement 125
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de identiteit en de contactgegevens van
de voor de verwerking verantwoordelijke
en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger van de voor de
verwerking verantwoordelijke en van de
functionaris voor gegevensbescherming;

a) de identiteit en de contactgegevens van
de voor de verwerking verantwoordelijke
en, in voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger van de voor de
verwerking verantwoordelijke, van de
functionaris voor gegevensbescherming en
van de gezamenlijk voor de verwerking
verantwoordelijken; in het geval van
gezamenlijk voor de verwerking
verantwoordelijken, een aanwijzing
betreffende hun respectieve taken en
verantwoordelijkheden;
Or. en

Amendement 126
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter a bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
a bis) de categorie persoonsgegevens die
verzameld en verwerkt wordt;
Or. en
Motivering

De inhoud van artikel 28 betreffende de vereiste documenten is overgebracht naar artikel 14
betreffende de informatieverstrekking. De voorgestelde verordening kan worden
vereenvoudigd door informatie en documentatie bij elkaar te voegen, aangezien dit in wezen
twee aspecten zijn van dezelfde zaak. Dit vermindert de administratieve lasten van de voor de
verwerking verantwoordelijken en zorgt ervoor dat natuurlijke personen hun rechten
gemakkelijker begrijpen en kunnen uitoefenen. Zie in verband hiermee ook het amendement
op artikel 28.
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Amendement 127
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de doeleinden van de verwerking
waarvoor de persoonsgegevens zijn
bestemd, met inbegrip van de clausules en
algemene voorwaarden van de
overeenkomst wanneer de verwerking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), en
de gerechtvaardigde belangen van de voor
de verwerking verantwoordelijke wanneer
de verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid
1, onder f);

b) de doeleinden van de verwerking
waarvoor de persoonsgegevens zijn
bestemd, met inbegrip van de clausules en
algemene voorwaarden van de
overeenkomst wanneer de verwerking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), en
de gerechtvaardigde belangen van de voor
de verwerking verantwoordelijke wanneer
de verwerking is gebaseerd op de leden 1
bis en 1 ter van artikel 6;
Or. en

Motivering
Dit amendement is het gevolg van de nieuwe structuur van artikel 6; zie de amendementen op
de leden 1 f), 1 bis), 1 ter) en 1 quater) van artikel 6.

Amendement 128
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter b ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
b ter) de redenen waarom de voor de
verwerking verantwoordelijke van mening
is dat zijn belangen zwaarder wegen dan
de belangen, de grondrechten of de
fundamentele vrijheden van de
betrokkene conform artikel 6, lid 1 bis;
Or. en
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Motivering
Dit amendement is het gevolg van de nieuwe structuur van artikel 6; zie de amendementen op
de leden 1 f), 1 bis), 1 ter) en 1 quater) van artikel 6.

Amendement 129
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter f
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) de ontvangers of categorieën ontvangers
van de persoonsgegevens;

f) de ontvangers van de persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 130
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
g) in voorkomend geval het voornemen
van de voor de verwerking
verantwoordelijke tot doorgifte van
persoonsgegevens naar een derde land of
een internationale organisatie en het door
dat derde land of die internationale
organisatie geboden beschermingsniveau
onder verwijzing naar een besluit van de
Commissie waarbij het
beschermingsniveau passend wordt
verklaard, of in het geval van de
doorgiften bedoeld in artikel 42, artikel 43
of artikel 44, lid 1, onder h), onder
verwijzing naar de passende waarborgen
en de middelen om er een kopie van te
krijgen;

g) in voorkomend geval het voornemen
van de voor de verwerking
verantwoordelijke tot doorgifte van
persoonsgegevens naar een derde land of
een internationale organisatie en het door
dat derde land of die internationale
organisatie geboden beschermingsniveau
onder verwijzing naar een besluit van de
Commissie waarbij het
beschermingsniveau passend wordt
verklaard;

Or. en
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Motivering
De inhoud van artikel 28 betreffende de vereiste documenten is overgebracht naar artikel 14
betreffende de informatieverstrekking. De voorgestelde verordening kan worden
vereenvoudigd door informatie en documentatie bij elkaar te voegen, aangezien dit in wezen
twee aspecten zijn van dezelfde zaak. Dit vermindert de administratieve lasten van de voor de
verwerking verantwoordelijken en zorgt ervoor dat natuurlijke personen hun rechten
gemakkelijker begrijpen en kunnen uitoefenen. Zie in verband hiermee ook het amendement
op artikel 28.

Amendement 131
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter g bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
g bis) in voorkomend geval informatie
over het bestaan van profilering, van
maatregelen op basis van profilering en
van mechanismen om bezwaar te maken
tegen profilering;
Or. en
Motivering

Deze bepaling is van artikel 20, lid 4, betreffende profilering overgeplaatst naar artikel 14
betreffende informatieverstrekking, om ervoor te zorgen dat alle informatieplichten in één
enkel artikel zijn opgenomen. De toevoeging van "mechanismen om bezwaar te maken …" is
van belang om informatie over normen zoals Do Not Track te waarborgen. Zie in verband
hiermee ook de amendementen op artikel 4, lid 3 ter, artikel 14, lid 1, de punten g) en g ter),
artikel 15, lid 1, en artikel 20, lid 4.

Amendement 132
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter g ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
g ter) begrijpelijke informatie over de
logica die aan geautomatiseerde
verwerking ten grondslag ligt;
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Or. en
Motivering
Deze bepaling is reeds opgenomen in Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming. Ze
moet ook in de nieuwe verordening worden opgenomen, in overeenstemming met het door het
Parlement uitgedrukte standpunt om niet onder het reeds bestaande beschermingsniveau te
gaan.

Amendement 133
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
h bis) de rechten en mechanismen om
zich te verzetten tegen de verwerking van
persoonsgegevens of deze te vermijden.
Or. en

Amendement 134
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria voor de
in lid 1, onder f), bedoelde categorieën
ontvangers, de voorschriften voor de in lid
1, onder g), bedoelde kennisgeving inzake
de mogelijkheid van toegang, de criteria
voor de in artikel 1, onder h), bedoelde
noodzakelijke verdere informatie voor
specifieke sectoren en situaties en de
voorwaarden en passende waarborgen voor
de in lid 5, onder b), vermelde
uitzonderingen. Daarbij neemt de
Commissie de nodige maatregelen voor

7. De Commissie is bevoegd om, nadat zij
het advies van het Europees Comité voor
gegevensbescherming heeft ingewonnen,
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria voor de
in lid 1, onder f), bedoelde categorieën
ontvangers, de voorschriften voor de in lid
1, onder g), bedoelde kennisgeving inzake
de mogelijkheid van toegang, de criteria
voor de in artikel 1, onder h), bedoelde
noodzakelijke verdere informatie voor
specifieke sectoren en situaties en de
voorwaarden en passende waarborgen voor
de in lid 5, onder b), vermelde
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micro- en kleine en middelgrote
ondernemingen.

uitzonderingen. Daarbij neemt de
Commissie de nodige maatregelen voor
micro- en kleine en middelgrote
ondernemingen.
Or. en

Amendement 135
Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De Commissie kan
standaardformulieren vaststellen voor het
verstrekken van de in de leden 1 tot en met
3 bedoelde informatie, voor zover nodig
met inachtneming van de specifieke
kenmerken en behoeften van de
verschillende sectoren en situaties op het
gebied van gegevensverwerking. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

8. De Commissie stelt
standaardformulieren vast voor het
verstrekken van de in de leden 1 tot en met
3 bedoelde informatie, voor zover nodig
met inachtneming van de specifieke
kenmerken en behoeften van de
verschillende sectoren en situaties op het
gebied van gegevensverwerking en van de
behoeften van de belanghebbenden. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
nadat de Commissie het advies van het
Europees Comité voor
gegevensbescherming heeft ingewonnen,
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 136
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. De betrokkene heeft het recht om te
allen tijde op verzoek uitsluitsel van de
voor de verwerking verantwoordelijke te
verkrijgen omtrent het al dan niet
plaatsvinden van verwerkingen van hem
PR\924343NL.doc

Amendement
1. De betrokkene heeft het recht om te
allen tijde op verzoek, in duidelijke en
eenvoudige taal, uitsluitsel van de voor de
verwerking verantwoordelijke te verkrijgen
omtrent het al dan niet plaatsvinden van
101/239
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betreffende gegevens. Wanneer
verwerkingen van deze persoonsgegevens
plaatsvinden, verstrekt de voor de
verwerking verantwoordelijke de volgende
informatie:

verwerkingen van hem betreffende
gegevens, omtrent het bestaan van
profilering en maatregelen op basis van
profilering ten aanzien van de betrokkene.
De voor de verwerking verantwoordelijke
verstrekt de volgende informatie:
Or. en

Motivering
Om ervoor te zorgen dat betrokkenen een op informatie berustende toestemming geven voor
profilering, moet dit begrip worden gedefinieerd en gereglementeerd. Zie in verband hiermee
ook de amendementen op artikel 4, lid 3 ter, artikel 14, lid 1, de punten g), g bis) en g ter), en
artikel 20.

Amendement 137
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c) de ontvangers of categorieën
ontvangers aan wie de gegevens moeten
worden verstrekt of verstrekt zijn, met
name ontvangers in derde landen;

Amendement
c) de ontvangers aan wie de gegevens
moeten worden verstrekt of verstrekt zijn,
inclusief ontvangers in derde landen;

Or. en

Amendement 138
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter h
Door de Commissie voorgestelde tekst
h) het belang en de verwachte gevolgen
van deze verwerking, op zijn minst in het
geval van de in artikel 20 bedoelde
maatregelen.

Amendement
h) de verwachte gevolgen van profilering
en van maatregelen op basis van
profilering;

Or. en
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Motivering
Om ervoor te zorgen dat betrokkenen een op informatie berustende toestemming geven voor
profilering, moet dit begrip worden gedefinieerd en gereglementeerd. Zie in verband hiermee
ook de amendementen op artikel 4, lid 3 ter, artikel 14, lid 1, de punten g), g bis) en g ter,) en
artikel 20.

Amendement 139
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
h bis) begrijpelijke informatie over de
logica die aan geautomatiseerde
verwerking ten grondslag ligt;
Or. en
Motivering

Deze bepaling is reeds opgenomen in Richtlijn 95/46/EG inzake gegevensbescherming.. Ze
moet ook in de nieuwe verordening worden opgenomen, in overeenstemming met het door het
Parlement uitgedrukte standpunt om niet onder het reeds bestaande beschermingsniveau te
gaan.

Amendement 140
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter h ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
h ter) in het geval dat persoonsgegevens
op verzoek van een overheidsinstantie aan
een overheidsinstantie worden verstrekt,
bevestiging van het feit dat dit verzoek
heeft plaatsgevonden, informatie over het
feit of aan dit verzoek al of niet volledig of
gedeeltelijk is voldaan en een overzicht
van de gegevens die werden gevraagd of
verstrekt.
Or. en
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Motivering
Natuurlijke personen hebben het recht om op de hoogte te worden gebracht van alle
verwerking van hun gegevens, ook de verstrekking ervan aan overheidsinstanties. Dit
amendement doet geen afbreuk aan de beperkingen die zijn vastgesteld in artikel 21,
bijvoorbeeld tijdens het onderzoek van strafbare feiten.

Amendement 141
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De betrokkene heeft er recht op dat de
voor de verwerking verantwoordelijke hem
meedeelt van welke persoonsgegevens
verwerking plaatsvindt. Wanneer de
betrokkene zijn verzoek in elektronische
vorm indient, wordt de informatie
elektronisch verstrekt, tenzij de betrokkene
anderszins verzoekt.

2. De betrokkene heeft er recht op dat de
voor de verwerking verantwoordelijke hem
meedeelt van welke persoonsgegevens
verwerking plaatsvindt. Wanneer de
betrokkene zijn verzoek in elektronische
vorm indient, wordt de informatie in een
elektronisch, gestructureerd en algemeen
gangbaar formaat verstrekt dat verder
gebruik door de betrokkene mogelijk
maakt, tenzij de betrokkene anderszins
verzoekt.
Or. en

Motivering
Artikel 18 wordt samengevoegd met artikel 15. Als de betrokkenen hun recht van toegang tot
hun persoonsgegevens willen uitoefenen, moet de informatie worden verstrekt in een
elektronisch formaat dat ze kunnen gebruiken. Dit verdere gebruik omvat het recht om de
informatie desgewenst naar andere platforms en diensten te verplaatsen. Het recht van
gegevensoverdraagbaarheid is dus niet meer dan een verdere specificatie van het recht van
toegang tot de gegevens.

Amendement 142
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Wanneer de betrokkene
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persoonsgegevens heeft verstrekt en de
verwerking daarvan plaatsvindt op basis
van toestemming of een overeenkomst,
heeft de betrokkene het recht om deze
persoonsgegevens, wanneer dat technisch
mogelijk en passend is, en wanneer ze
door middel van een geautomatiseerd
verwerkingssysteem worden bewaard, in
een algemeen gebruikt elektronisch
formaat over te dragen naar een ander
geautomatiseerd verwerkingssysteem,
zonder daarbij door de voor de verwerking
verantwoordelijke bij wie de
persoonsgegevens zijn weggehaald, te
worden belemmerd.
Or. en
Motivering
Artikel 18 wordt samengevoegd met artikel 15. Als de betrokkenen hun recht van toegang tot
hun persoonsgegevens willen uitoefenen, moet de informatie worden verstrekt in een
elektronisch formaat dat ze kunnen gebruiken. Dit verdere gebruik omvat het recht om de
informatie desgewenst naar andere platforms en diensten te verplaatsen. Het recht van
gegevensoverdraagbaarheid is dus niet meer dan een verdere specificatie van het recht van
toegang tot de gegevens.

Amendement 143
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 ter. Dit artikel geldt onverminderd de
verplichting krachtens artikel 5, lid 1,
onder e), om gegevens te wissen wanneer
ze niet langer noodzakelijk zijn.
Or. en
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Amendement 144
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de mededeling aan de
betrokkene van de inhoud van de in lid 1,
onder g), bedoelde persoonsgegevens.

Schrappen

Or. en
Motivering
De Commissie mag niet de bevoegdheid krijgen om vast te stellen wat een algemeen gebruikt
elektronisch formaat is, omdat dit sneller kan veranderen dan de tijd die nodig is om
gedelegeerde handelingen vast te stellen. Zo nodig kan dit worden overgelaten aan de
toezichthoudende autoriteiten.

Amendement 145
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie kan standaardformulieren
en standaardprocedures vaststellen voor
het verzoek om en de verlening van
toegang tot de in lid 1 bedoelde informatie,
onder andere voor de controle van de
identiteit van de betrokkene en voor het
meedelen van de persoonsgegevens aan de
betrokkene, met inachtneming van de
specifieke kenmerken en behoeften van de
verschillende sectoren en situaties op het
gebied van gegevensverwerking. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

4. De Commissie kan standaardformulieren
vaststellen voor het verzoek om en de
verlening van toegang tot de in lid 1
bedoelde informatie, onder andere voor de
controle van de identiteit van de
betrokkene en voor het meedelen van de
persoonsgegevens aan de betrokkene, met
inachtneming van de specifieke kenmerken
en behoeften van de verschillende sectoren
en situaties op het gebied van
gegevensverwerking. Deze
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
nadat de Commissie het advies van het
Europees Comité voor
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gegevensbescherming heeft ingewonnen,
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en
Motivering
Richtsnoeren betreffende de standaardprocedures voor uitoefening van het recht van de
betrokkene op toegang en overdraagbaarheid van zijn gegevens dienen te komen van de
toezichthoudende autoriteiten, niet van de Commissie, en nadat het advies van het Europees
Comité voor gegevensbescherming is ingewonnen.

Amendement 146
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De betrokkene heeft er recht op dat de
voor de verwerking verantwoordelijke
ervoor zorgt dat hem betreffende gegevens
worden gewist en de verdere verspreiding
van dergelijke gegevens achterwege blijft,
met name waar het gaat om
persoonsgegevens die door de betrokkene
als kind beschikbaar zijn gesteld, wanneer
een van de volgende gronden van
toepassing is:

1. De betrokkene heeft er recht op dat de
voor de verwerking verantwoordelijke
ervoor zorgt dat hem betreffende gegevens
worden gewist en de verdere verspreiding
van dergelijke gegevens achterwege blijft,
wanneer een van de volgende gronden van
toepassing is:

Or. en
Motivering
Het recht op wissen van gegevens geldt voor alle betrokkenen in dezelfde mate. Uit de
geschrapte tekst zou kunnen worden opgemaakt dat er voor volwassenen beperkingen bestaan
op dit recht.
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Amendement 147
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de
verwerking verantwoordelijke de
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt,
neemt hij alle redelijke maatregelen,
waaronder technische maatregelen, ten
aanzien van de gegevens die onder zijn
verantwoordelijkheid openbaar zijn
gemaakt, teneinde derden die deze
gegevens verwerken ervan op de hoogte te
stellen dat een betrokkene hun verzoekt
ieder koppeling naar, of kopie of
reproductie van die persoonsgegevens te
wissen. Wanneer de voor de verwerking
verantwoordelijke toestemming heeft
gegeven voor openbaarmaking van
persoonsgegevens door een derde, wordt
de voor de verwerking verantwoordelijke
voor die openbaarmaking
verantwoordelijk geacht.

2. Wanneer de in lid 1 bedoelde voor de
verwerking verantwoordelijke de
persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt
zonder de in artikel 6, lid 1, bedoelde
verantwoording, neemt hij alle nodige
maatregelen om de gegevens te laten
wissen, onverminderd artikel 77.

Or. en
Motivering
Het recht op uitwissing en rectificatie blijft belangrijk voor de betrokkenen omdat steeds meer
informatie wordt vrijgegeven met alle eventuele significante gevolgen van dien. Als
persoonsgegevens echter bekendgemaakt zijn op basis van de in artikel 6, lid 1 vermelde
wettelijke gronden, is een "recht om te worden vergeten" realistisch noch rechtmatig. Zie in
verband hiermee ook de amendementen op artikel 17, lid 2 bis), en overweging 54. Dit
betekent niet dat derden bekendgemaakte persoonsgegevens verder kunnen verwerken als er
daarvoor geen rechtsgrondslag is.
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Amendement 148
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Alle maatregelen voor het wissen
van bekendgemaakte persoonsgegevens
eerbiedigen het recht op vrijheid van
meningsuiting, als bedoeld in artikel 80.
Or. en
Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat het recht om te worden vergeten in evenwicht moet
worden gehouden met het recht op vrijheid van meningsuiting. Zie in verband hiermee ook de
amendementen op artikel 17, lid 2, en overweging 54.

Amendement 149
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De voor de verwerking
verantwoordelijke beperkt de verwerking
van persoonsgegevens in plaats van deze te
wissen wanneer:

4. De voor de verwerking
verantwoordelijke beperkt de verwerking
van persoonsgegevens in plaats van deze te
wissen en wel zodanig dat de
persoonsgegevens niet onder de normale
operaties voor gegevenstoegang en verwerking van de voor de verwerking
verantwoordelijke vallen en niet langer
kunnen worden gewijzigd, wanneer:
Or. en
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Amendement 150
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de betrokkene verzoekt om doorgifte
van de persoonsgegevens naar een ander
geautomatiseerd verwerkingssysteem
overeenkomstig artikel 18, lid 2.

d) de betrokkene verzoekt om doorgifte
van de persoonsgegevens naar een ander
geautomatiseerd verwerkingssysteem
overeenkomstig artikel 15, lid 2 en lid 2
bis.
Or. en
Motivering

Dit amendement is het gevolg van de samenvoeging van de artikelen 15 en 18.

Amendement 151
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De in lid 4 bedoelde persoonsgegevens
worden, afgezien van de opslag ervan,
slechts verwerkt ten behoeve van
bewijsvoering of met toestemming van de
betrokkene of ter bescherming van de
rechten van een andere natuurlijke of
rechtspersoon of voor een doelstelling van
algemeen belang.

5. De in lid 4 bedoelde persoonsgegevens
worden, afgezien van de opslag ervan,
slechts verwerkt ten behoeve van
bewijsvoering of met toestemming van de
betrokkene of ter bescherming van de
rechten van een andere natuurlijke of
rechtspersoon of ter voldoening aan een
wettelijke verplichting tot verwerking van
de persoonsgegevens op grond van EUwetgeving of de wetgeving van de lidstaat
waaraan de voor de verwerking
verantwoordelijke onderworpen is.
Or. en

Motivering
Elk algemeen belang moet bij wet zijn vastgesteld opdat een wettelijke verplichting ontstaat
die voor de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder weegt dan het recht om de
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betrokkene te wissen.

Amendement 152
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van:

9. De Commissie is bevoegd om, nadat zij
het advies van het Europees Comité voor
gegevensbescherming heeft ingewonnen,
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van:
Or. en

Motivering
Dit amendement is het gevolg van het nieuwe en strengere "recht om te worden vergeten" in
artikel 17, lid 2.
Amendement 153
Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 9 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de voorwaarden voor het verwijderen
van koppelingen naar, kopieën of
reproducties van persoonsgegevens uit
algemeen beschikbare
communicatiediensten als bedoeld in lid 2;

b) de voorwaarden voor het verwijderen
van persoonsgegevens uit algemeen
beschikbare communicatiediensten als
bedoeld in lid 2;

Or. en
Motivering
In het geval van bekendgemaakte gegevens is de oorspronkelijk voor de verwerking
verantwoordelijke alleen verplicht om die derden op de hoogte te stellen waarvan
redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij de gegevens verder zullen verwerken en om ook de
betrokkene te informeren over welke derden het gaat. Zo krijgt de betrokkene de kans om
rechtstreeks contact op te nemen met deze derden en hen te vragen om de volgende derden op
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de hoogte te stellen. Bovendien krijgt de betrokkene op deze manier een beter inzicht in de
verspreiding van zijn/haar persoonsgegevens. Het is belangrijk om ook derden die uitsluitend
gegevens verwerken en ze niet bekendmaken hierbij te blijven betrekken, om op die manier
ook bedrijven te bestrijken die persoonsgegevens "sprokkelen" in openbare bronnen om deze
dan verder intern te verwerken, bijvoorbeeld voor kredietwaardigheidsbeoordeling, direct
marketing enz. Hier moet duidelijk worden gesteld dat het recht om te worden vergeten in
evenwicht moet zijn met het recht op vrijheid van meningsuiting. De uitzonderingen in lid 3
zijn slechts een duplicaat van de algemene beperkingen in artikel 21 en voegen hier geen
waarde toe.

Amendement 154
Voorstel voor een verordening
Artikel 18
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Recht van gegevensoverdraagbaarheid

Schrappen

1. Wanneer persoonsgegevens
elektronisch en in een gestructureerd en
algemeen gebruikt formaat worden
verwerkt, heeft de betrokkene het recht
om van de voor de verwerking
verantwoordelijke een kopie te krijgen van
de gegevens die worden verwerkt in een
elektronisch en gestructureerd formaat
dat algemeen wordt gebruikt en verder
door de betrokkene kan worden gebruikt.
2. Wanneer de betrokkene
persoonsgegevens heeft verstrekt en de
verwerking daarvan plaatsvindt op basis
van toestemming of een overeenkomst,
heeft de betrokkene het recht om deze
persoonsgegevens en alle andere
informatie die hij heeft verstrekt en die
door middel van een geautomatiseerd
verwerkingssysteem wordt bewaard, in
een algemeen gebruikt elektronisch
formaat over te dragen naar een ander
geautomatiseerd verwerkingssysteem,
zonder daarbij door de voor de verwerking
verantwoordelijke bij wie de
persoonsgegevens zijn weggehaald, te
worden belemmerd.
3. De Commissie kan het in lid 1 bedoelde
elektronische formaat en de technische
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normen, de modaliteiten en de procedures
voor het overeenkomstig lid 2 overdragen
van persoonsgegevens, nader bepalen.
Deze uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.
Or. en
Motivering
Artikel 18 wordt samengevoegd met artikel 15 betreffende het recht van toegang van de
betrokkene. Als de betrokkenen hun recht van toegang tot hun persoonsgegevens willen
uitoefenen, moet de informatie worden verstrekt in een elektronisch formaat dat ze kunnen
gebruiken. Dit verdere gebruik omvat het recht om de informatie desgewenst naar andere
platforms en diensten te verplaatsen. Het recht van gegevensoverdraagbaarheid is dus niet
meer dan een verdere specificatie van het recht van toegang tot de gegevens. Zie in verband
hiermee ook de amendementen op artikel 15.

Amendement 155
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. De betrokkene heeft het recht te allen
tijde op gronden die verband houden met
zijn bijzondere situatie bezwaar te maken
tegen de verwerking op basis van artikel 6,
lid 1, onder d), e) en f), van
persoonsgegevens, tenzij de voor de
verwerking verantwoordelijke dwingende
legitieme gronden voor de verwerking
aantoont die zwaarder wegen dan de
belangen of de grondrechten en
fundamentele vrijheden van de
betrokkene.

Amendement
1. De betrokkene heeft het recht te allen
tijde bezwaar te maken tegen de
verwerking op basis van artikel 6, lid 1,
onder d) en e) van persoonsgegevens.

Or. en
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Amendement 156
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer persoonsgegevens ten behoeve
van direct marketing worden verwerkt,
heeft de betrokkene het recht om kosteloos
bezwaar te maken tegen de verwerking van
zijn persoonsgegevens voor deze
marketing. Dit recht wordt de betrokkene
uitdrukkelijk en op begrijpelijke wijze
geboden en moet duidelijk van overige
informatie kunnen worden onderscheiden.

2. Wanneer persoonsgegevens uit hoofde
van artikel 6, lid 1, onder a), worden
verwerkt, heeft de betrokkene het recht om
in alle gevallen kosteloos bezwaar te
maken tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens. Dit recht wordt de
betrokkene uitdrukkelijk en op
begrijpelijke wijze geboden, in duidelijke
en eenvoudige taal die is aangepast aan
de betrokkene, met name wanneer het
informatie betreft die tot een kind is
gericht, en moet duidelijk van overige
informatie kunnen worden onderscheiden.
Or. en

Motivering
Het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van de persoonsgegevens moet
altijd kosteloos zijn en moet uitdrukkelijk aan de betrokkene worden geboden in duidelijke,
eenvoudige en aangepaste taal. Zie in verband hiermee ook de amendementen op de leden 1,
onder f), 1 bis), 1 ter) en 1 quater) van artikel 6.

Amendement 157
Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
3. Wanneer een bezwaar op grond van de
leden 1 en 2 gegrond wordt verklaard,
worden de betrokken persoonsgegevens
door de voor de verwerking
verantwoordelijke niet langer gebruikt of
anderszins verwerkt.
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Amendement
3. Wanneer een bezwaar op grond van de
leden 1 en 2 gegrond wordt verklaard,
worden de persoonsgegevens door de voor
de verwerking verantwoordelijke gewist.
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Or. en
Motivering
Hier moet duidelijk worden gemaakt dat het recht van bezwaar, indien dit gegrond wordt
verklaard, ertoe moet leiden dat de voor de verwerking verantwoordelijke de gegevens wist.

Amendement 158
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Maatregelen op basis van profilering

Profilering

1. Iedere natuurlijke persoon heeft het
recht niet te worden onderworpen aan een
maatregel waaraan voor hem
rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem
in aanmerkelijke mate treft en die louter
wordt genomen op grond van een
geautomatiseerde verwerking die bestemd
is om bepaalde aspecten van zijn
persoonlijkheid te evalueren of om met
name zijn beroepsprestaties, economische
situatie, verblijfplaats, gezondheid,
persoonlijke voorkeuren,
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren
of te voorspellen.

1. De verwerking van persoonsgegevens
ten behoeve van profilering, ook in
verband met het aanbieden van
elektronische informatie- en
communicatiediensten, is alleen
rechtmatig indien:

Or. en
Motivering
Net zoals bij de verzameling, verwerking en het gebruik van gegevens wordt een algemeen
verbod op profilering – gedefinieerd in artikel 4 - ingevoerd en is dit alleen toegestaan
wanneer de wet daarin voorziet, d.w.z. ofwel met toestemming van de betrokkene ofwel op
grond van een statutaire bepaling. Toestemming zal vooral een keuze zijn in de particuliere
sector (inclusief overeenkomsten), terwijl statutaire toestemming voornamelijk, maar niet
uitsluitend, van belang zal zijn in de openbare sector. Wanneer hieraan het vereiste wordt
toegevoegd dat de betrokkene zijn toestemming voor de profilering moet geven, wordt
voorkomen wat vaak in de praktijk gebeurt, namelijk dat er profielen worden gemaakt zonder
dat de betrokkene dat weet. Zie in verband hiermee ook de amendementen op artikel 4, lid 3
ter, artikel 14, lid 1, de punten g), g bis) en g ter), en artikel 15, lid 1.
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Amendement 159
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Onverminderd het bepaalde in de
overige artikelen van deze verordening
mag een persoon alleen aan een
maatregel als bedoeld in lid 1 worden
onderworpen, wanneer de verwerking:

Schrappen

Or. en
Motivering
De inhoud van lid 2 is opgenomen in het nieuwe lid 3 bis ten gevolge van de herstructurering
van artikel 20.

Amendement 160
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) wordt uitgevoerd in het kader van het
sluiten of het uitvoeren van een
overeenkomst en aan het door de
betrokkene ingediende verzoek tot het
sluiten of het uitvoeren van de
overeenkomst is voldaan of passende
maatregelen zijn aangeboden ter
bescherming van de gerechtvaardigde
belangen van de betrokkene, zoals het recht
op menselijke tussenkomst; of

a) is noodzakelijk voor het sluiten of het
uitvoeren van een overeenkomst en aan het
door de betrokkene ingediende verzoek tot
het sluiten of het uitvoeren van de
overeenkomst is voldaan of passende
maatregelen zijn aangeboden ter
bescherming van de gerechtvaardigde
belangen van de betrokkene, zoals het recht
op menselijke tussenkomst; of

Or. en
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Amendement 161
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond van
EU-wetgeving of nationale wetgeving en
in die wetgeving ook passende
maatregelen zijn opgenomen ter
bescherming van de gerechtvaardigde
belangen van de betrokkene; of

b) uitdrukkelijk is toegestaan op grond van
EU-wetgeving of nationale wetgeving in
overeenstemming met dit artikel; of

Or. en
Amendement 162
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De geautomatiseerde
gegevensverwerking die bestemd is om
bepaalde aspecten van de persoonlijkheid
van een natuurlijke persoon te beoordelen,
wordt niet uitsluitend gebaseerd op de in
artikel 9 bedoelde bijzondere categorieën
persoonsgegevens.

2. Profilering in verband met een
natuurlijke persoon omvat of genereert
geen gegevens die vallen onder de in
artikel 9 bedoelde bijzondere categorieën
persoonsgegevens, behalve wanneer zij
onder de in artikel 9, lid 2, vermelde
uitzonderingen vallen.
Or. en

Motivering
Verduidelijking die ook omstandigheden omvat waarin profilering niet gebaseerd is op
gevoelige gegevens maar wordt gebruikt om conclusies te trekken die gevoelige gegevens
impliceren. Adresgegevens zijn bijvoorbeeld niet per se gevoelige informatie, maar de
informatie dat iemand bijvoorbeeld regelmatig naar een bepaald adres gaat, in combinatie
met de aanvullende informatie dat op dat adres een boksclub gevestigd is, kan worden
gebruikt om conclusies te trekken over de gezondheidstoestand van de betrokkene, en dat is
een gevoelig gegeven.
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Amendement 163
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Profilering die leidt tot discriminatie
van personen op grond van ras of etnische
afkomst, politieke opvattingen, godsdienst
of overtuiging, het lidmaatschap van een
vakbond, seksuele gerichtheid of
genderidentiteit, dan wel resulteert in
maatregelen met dat effect, is verboden.
Or. en

Amendement 164
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 ter. Profilering wordt niet gebruikt om
kinderen te identificeren of uit te kiezen.
Or. en

Amendement 165
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2 quater (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 quater. Maatregelen op basis van
profilering die rechtsgevolgen hebben ten
aanzien van de betrokkene of die de
betrokkene in aanmerkelijke mate treffen,
worden niet uitsluitend gebaseerd op
geautomatiseerde verwerking.
Or. en
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Amendement 166
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In de in lid 2 bedoelde gevallen omvat
de informatie die op grond van artikel 14
door de voor de verwerking
verantwoordelijke moet worden verstrekt,
informatie over de eventuele verwerking
voor een maatregel in de zin van lid 1 en
de met deze verwerking beoogde gevolgen
voor de betrokkene.

Schrappen

Or. en
Motivering
De informatieplicht is verplaatst naar artikel 14 betreffende informatieverstrekking aan de
betrokkene, zie in verband hiermee ook het amendement op artikel 14, lid 1, onder g bis).

Amendement 167
Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst
5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
voorwaarden voor passende maatregelen
ter bescherming van de in lid 2 bedoelde
gerechtvaardigde belangen van de
betrokkene.

Amendement
Schrappen

Or. en
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Amendement 168
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) andere algemene belangen van de Unie
of van een lidstaat, met name een
belangrijk economisch of financieel belang
van de Unie of van een lidstaat, met
inbegrip van monetaire, budgettaire en
fiscale aangelegenheden en de
bescherming van de marktstabiliteit en –
integriteit;

c) andere algemene belangen van de Unie
of van een lidstaat, met name een
belangrijk economisch of financieel belang
van de Unie of van een lidstaat, met
inbegrip van monetaire, budgettaire en
fiscale aangelegenheden;

Or. en

Amendement 169
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst
e) een taak op het gebied van toezicht,
inspectie of regelgeving die verbonden is,
ook al is dit incidenteel, met de
uitoefening van het openbaar gezag in de
onder a), b), c) en d), bedoelde gevallen;

Amendement
Schrappen

Or. en

Amendement 170
Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. De in lid 1 bedoelde wettelijke
maatregelen bevatten met name specifieke
bepalingen met betrekking tot ten minste
de doelstellingen die met de verwerking
moeten worden nagestreefd en de
PE501.927v04-00
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Amendement
2. De in lid 1 bedoelde wettelijke
maatregelen moeten met name
noodzakelijk en evenredig zijn in een
democratische samenleving en bevatten
specifieke bepalingen met betrekking tot
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vaststelling van de voor de verwerking
verantwoordelijke.

ten minste:
a) de doelstellingen die met de verwerking
moeten worden nagestreefd;
b) de vaststelling van de voor de
verwerking verantwoordelijke;
c) de specifieke doelstellingen en
middelen van de verwerking;
d) de categorieën personen die bevoegd
zijn om de gegevens te verwerken;
e) de procedure die bij de verwerking moet
worden gevolgd;
f) de waarborgen om misbruik te
voorkomen;
g) het recht van de betrokkenen om van
de beperking op de hoogte te worden
gesteld.
Or. en
Motivering

Alle beperkingen op de rechten van de betrokkenen moeten op de wetgeving zijn gebaseerd.
De toepasselijke wetgeving moet voorzien in passende waarborgen op basis van de
beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid. Zie in verband hiermee ook het
amendement op artikel 2, lid 2, onder e).

Amendement 171
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst
d) het voldoen aan de eisen inzake
voorafgaande toestemming of
voorafgaande raadpleging van de
toezichthoudende autoriteit
overeenkomstig artikel 34, leden 1 en 2;

Amendement
d) het voldoen aan de eisen inzake
voorafgaande toestemming of
voorafgaande raadpleging van de
toezichthoudende autoriteit en de
functionaris voor gegevensbescherming
overeenkomstig artikel 34, leden 1 en 2;
Or. en
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Amendement 172
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter e bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
e bis) het tot stand brengen van
transparante informatie en communicatie
aan en met de betrokkene in
overeenstemming met artikel 11.
Or. en

Amendement 173
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De voor de verwerking
verantwoordelijke stelt mechanismen in
om ervoor te zorgen dat de
doeltreffendheid van de in de leden 1 en 2
bedoelde maatregelen wordt getoetst. Deze
toetsing wordt uitgevoerd door
onafhankelijke interne of externe
controleurs, indien die maatregel evenredig
is.

3. De voor de verwerking
verantwoordelijke is in staat de
doeltreffendheid van de in de leden 1 en 2
bedoelde maatregelen aan te tonen. Dit
wordt getoetst door onafhankelijke interne
of externe controleurs, indien die maatregel
evenredig is.

Or. en
Motivering
In overeenstemming met het verantwoordingsbeginsel worden controlemechanismen die de
naleving van de verordening toetsen uitsluitend aangewend indien ze evenredig zijn.

PE501.927v04-00

NL

122/239

PR\924343NL.doc

Amendement 174
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. De voor de verwerking
verantwoordelijke maakt een
samenvatting van de krachtens de leden 1
en 2 getroffen maatregelen bekend.
Or. en

Amendement 175
Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van eventuele nadere
criteria en vereisten voor andere in lid 1
bedoelde passende maatregelen dan die
welke reeds in lid 2 worden genoemd, van
de voorwaarden voor de in lid 3 bedoelde
toetsings- en controlemechanismen en van
de criteria voor evenredigheid als bedoeld
in lid 3, waarbij de mogelijkheid van
specifieke maatregelen voor micro- en
kleine en middelgrote ondernemingen in
overweging wordt genomen.

4. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86, na raadpleging
van het Europees Comité voor
gegevensbescherming, gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de voorwaarden
voor de in lid 3 bedoelde toetsings- en
controlemechanismen en van de criteria
voor evenredigheid als bedoeld in lid 3,
waarbij de mogelijkheid van specifieke
maatregelen voor micro- en kleine en
middelgrote ondernemingen in overweging
wordt genomen.

Or. en
Motivering
De rol van de Commissie moet beperkt blijven tot het nader bepalen van de voorwaarden
voor controlemechanismen.
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Amendement 176
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Met inachtneming van de stand van de
techniek en de uitvoeringskosten legt de
voor de verwerking verantwoordelijke,
zowel bij de vaststelling van de middelen
voor de verwerking als bij de verwerking
zelf, zodanig passende technische en
organisatorische maatregelen en
procedures ten uitvoer dat de verwerking
aan de voorwaarden van deze verordening
voldoet en de bescherming van de rechten
van de betrokkene gewaarborgd is.

1. Met inachtneming van de stand van de
techniek en de uitvoeringskosten legt de
voor de verwerking verantwoordelijke,
zowel bij de vaststelling van de doeleinden
en de middelen voor de verwerking als bij
de verwerking zelf, zodanig passende
technische en organisatorische maatregelen
en procedures ten uitvoer dat de
verwerking aan de voorwaarden van deze
verordening voldoet en de bescherming
van de rechten van de betrokkene
gewaarborgd is, met name wat betreft de
in artikel 5 neergelegde beginselen.
Indien de voor de verwerking
verantwoordelijke ingevolge artikel 33 een
privacyeffectbeoordeling heeft uitgevoerd,
worden de resultaten daarvan in acht
genomen bij de ontwikkeling van die
maatregelen en procedures.
Or. en

Motivering
Privacy by design wordt als een belangrijke vernieuwing van de hervorming toegejuicht. Dit
zorgt ervoor dat enkel gegevens die voor een specifiek doel nodig zijn daadwerkelijk worden
verwerkt. Het amendement verduidelijkt de toepassing van dit beginsel.

Amendement 177
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De voor de verwerking
verantwoordelijke stelt mechanismen in
om ervoor te zorgen dat in beginsel alleen
de persoonsgegevens worden verwerkt die

2. Wanneer de betrokkene een keuze heeft
met betrekking tot de verwerking van zijn
persoonsgegevens, zorgt de voor de
verwerking verantwoordelijke ervoor dat in
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voor elk specifiek doeleinde van de
verwerking nodig zijn en met name het
verzamelen of het bewaren van die
gegevens zich, zowel wat betreft de
hoeveelheid gegevens als de periode van
opslag daarvan, beperkt tot dat wat voor
die doeleinden strikt noodzakelijk is. Deze
mechanismen zorgen met name ervoor dat
persoonsgegevens in beginsel niet voor een
onbeperkt aantal natuurlijke personen
toegankelijk worden gemaakt.

beginsel alleen de persoonsgegevens
worden verwerkt die voor elk specifiek
doeleinde van de verwerking nodig zijn en
met name het verzamelen of het bewaren
van die gegevens zich, zowel wat betreft de
hoeveelheid gegevens als de periode van
opslag daarvan, beperkt tot dat wat voor
die doeleinden strikt noodzakelijk is. Deze
mechanismen zorgen met name ervoor dat
persoonsgegevens in beginsel niet voor een
onbeperkt aantal natuurlijke personen
toegankelijk worden gemaakt en dat de
betrokkenen controle hebben over de
verspreiding van hun persoonsgegevens.
Or. en

Motivering
Het beginsel van privacy by default wordt verder verduidelijkt.
Amendement 178
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Gegevensverwerkers en
producenten voeren de gepaste technische
en organisatorische maatregelen en
procedures in om te waarborgen dat hun
diensten en producten de voor de
verwerking verantwoordelijken by default
toelaten te voldoen aan de voorschriften
van deze verordening en met name van
leden 1 en 2 daarvan.
Or. en
Motivering

Gegevensverwerkers en producenten van systemen voor gegevensverwerking moeten gepaste
maatregelen invoeren om de toepassing van de beginselen van privacy by design en privacy
by default te waarborgen, zodat het voor de voor de verwerking verantwoordelijken
gemakkelijker is de verordening na te leven.
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Amendement 179
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de in de leden 1 en 2
bedoelde passende maatregelen en
mechanismen, met name de vereisten voor
gegevensbescherming by design die voor
alle sectoren, producten en diensten van
toepassing zijn.

3. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming wordt
overeenkomstig artikel 66 belast met de
taak de criteria en de vereisten voor de in
de leden 1, 2 en 2 bis bedoelde passende
maatregelen en mechanismen nader in te
vullen, met name de vereisten voor
gegevensbescherming by design die voor
alle sectoren, producten en diensten van
toepassing zijn.
Or. en

Motivering
Gegevensverwerkers en producenten van systemen voor gegevensverwerking moeten gepaste
maatregelen invoeren om de toepassing van de beginselen van privacy by design en privacy
by default te waarborgen, zodat het voor de voor de verwerking verantwoordelijken
gemakkelijker is de verordening na te leven.
Amendement 180
Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst
4. De Commissie kan technische normen
vaststellen voor de in de leden 1 en 2
vermelde vereisten. Die
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

Amendement
4. De Commissie kan technische normen
vaststellen voor de in de leden 1 en 2
vermelde vereisten. Die
uitvoeringshandelingen worden na
raadpleging van het Europees Comité
voor gegevensbescherming vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en
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Amendement 181
Voorstel voor een verordening
Artikel 24
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer een voor de verwerking
verantwoordelijke de doeleinden,
voorwaarden en middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens samen
met anderen vaststelt, stellen de
gezamenlijk voor de verwerking
verantwoordelijken door middel van een
onderlinge regeling hun respectieve
verantwoordelijkheden vast voor de
nakoming van de verplichtingen uit hoofde
van deze verordening, met name met
betrekking tot de procedures en
mechanismen voor de uitoefening van de
rechten van de betrokkene.

Wanneer een voor de verwerking
verantwoordelijke de doeleinden,
voorwaarden en middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens samen
met anderen vaststelt, stellen de
gezamenlijk voor de verwerking
verantwoordelijken door middel van een
onderlinge schriftelijke regeling hun
respectieve verantwoordelijkheden vast
voor de nakoming van de verplichtingen
uit hoofde van deze verordening, met name
met betrekking tot de procedures en
mechanismen voor de uitoefening van de
rechten van de betrokkene. Wanneer deze
niet of niet voldoende duidelijk zijn
vastgesteld, kan de betrokkene zijn
rechten laten gelden tegen alle voor de
verwerking verantwoordelijken, die
hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Or. en

Amendement 182
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) een onderneming met minder dan 250
werknemers; of

Amendement
b) een onderneming die de
persoonsgegevens van minder dan 500
betrokkenen per jaar verwerkt; of
Or. en

PR\924343NL.doc

127/239

PE501.927v04-00

NL

Motivering
Amendement als gevolg van de nieuwe drempel voor gegevensbeschermingsfunctionarissen.
Zie bijbehorend amendement op artikel 35, lid 1, onder b).

Amendement 183
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
3. De vertegenwoordiger is gevestigd in
een van de lidstaten waar de betrokkenen
waarvan de persoonsgegevens in verband
met het hun aanbieden van goederen of
diensten worden verwerkt of waarvan het
gedrag wordt geobserveerd, wonen.

Amendement
3. De vertegenwoordiger is gevestigd in
een van de lidstaten waar de betrokkenen
waarvan de persoonsgegevens
overeenkomstig artikel 3, lid 2 worden
verwerkt, wonen

Or. en

Amendement 184
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
a) slechts handelt in opdracht van de voor
de verwerking verantwoordelijke, met
name wanneer de doorgifte van de
persoonsgegevens is verboden;

Amendement
a) slechts handelt in opdracht van de voor
de verwerking verantwoordelijke;

Or. en
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Amendement 185
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 – letter h bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
h bis) het beginsel van privacy by design
en by default in acht neemt.
Or. en

Amendement 186
Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de verantwoordelijkheden,
plichten en taken met betrekking tot een
verwerker overeenkomstig lid 1, en van de
voorwaarden ter bevordering van de
verwerking van persoonsgegevens binnen
een groep van ondernemingen, met name
met het oog op controle en verslaglegging.

Schrappen

Or. en

Amendement 187
Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Wanneer de verwerker beslist over
de doeleinden, middelen of methoden van
gegevensverwerking of niet enkel handelt
op instructie van de voor de verwerking
verantwoordelijke, wordt hij ingevolge
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artikel 24 beschouwd als een gezamenlijk
voor de verwerking verantwoordelijke.
Or. en

Amendement 188
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. De documenten bevatten ten minste de
volgende gegevens:

Amendement
2. De documenten bevatten ten minste de
in artikel 14 bedoelde gegevens:

a) de naam en de contactgegevens van de
voor de verwerking verantwoordelijke of
de eventuele gezamenlijk voor de
verwerking verantwoordelijke of
verwerker, en van de vertegenwoordiger,
in voorkomend geval;
b) de naam en de contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming,
in voorkomend geval;
c) de doeleinden van de verwerking,
waaronder de gerechtvaardigde belangen
van de voor de verwerking
verantwoordelijke wanneer de verwerking
is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f);
d) een beschrijving van de categorieën
betrokkenen en van de categorieën hen
betreffende persoonsgegevens;
e) de ontvangers of categorieën
ontvangers van persoonsgegevens, met
inbegrip van de voor de verwerking
verantwoordelijken aan wie de
persoonsgegevens zijn verstrekt met het
oog op de door hen nagestreefde
gerechtvaardigde belangen;
f) indien van toepassing, de doorgifte van
gegevens naar een derde land of een
internationale organisatie, met inbegrip
van de vermelding van dat derde land of
die internationale organisatie en, in geval
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van de in artikel 44, lid 1, onder h),
bedoelde doorgiften, de documenten
inzake de passende garanties;
g) een algemene aanwijzing betreffende
de termijnen waarbinnen de verschillende
categorieën gegevens moeten worden
gewist;
h) de beschrijving van de in artikel 22, lid
3, bedoelde mechanismen.
Or. en
Motivering
De inhoud van artikel 28 inzake documentatieverplichtingen is verplaatst naar artikel 14
inzake het recht op informatie. De voorgestelde verordening kan worden vereenvoudigd door
informatie en documentatie samen te voegen, aangezien dit in feite twee kanten van dezelfde
medaille zijn. Zo wordt de administratieve rompslomp voor de voor de verwerking
verantwoordelijken verkleind en is het voor individuen gemakkelijker om hun rechten te
begrijpen en te laten gelden. Zie bijbehorende amendementen op artikel 14.

Amendement 189
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
4. De in de leden 1 en 2 bedoelde
verplichtingen zijn niet van toepassing op
de volgende voor de verwerking
verantwoordelijken en verwerkers:

Amendement
4. De in de leden 1 en 2 bedoelde
verplichtingen zijn niet van toepassing op
een natuurlijke persoon die zonder
commerciële belangen persoonsgegevens
verwerkt.

a) een natuurlijke persoon die zonder
commerciële belangen persoonsgegevens
verwerkt; of
Or. en
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Amendement 190
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) een onderneming of organisatie met
minder dan 250 werknemers die
persoonsgegevens slechts als
nevenactiviteit verwerkt.

Schrappen

Or. en

Amendement 191
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de in lid 1 bedoelde
documenten, teneinde met name de
verantwoordelijkheden in acht te nemen
van de voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker en, in
voorkomend geval, van de
vertegenwoordiger van de voor de
verwerking verantwoordelijke.

Schrappen

Or. en
Motivering
Kleine en middelgrote ondernemingen moeten in de huidige wetgeving inzake
gegevensbescherming reeds informatie verschaffen aan de betrokkenen, zoals vermeld in
artikel 14. Omdat informatie- en documentatieverplichtingen nu zijn samengevoegd in artikel
14, hebben ondernemingen de informatie toch bij de hand en moeten ze daarom niet langer
van documentatieverplichtingen worden ontheven. Met andere woorden, de regels worden
eenvoudiger, maar zijn van toepassing op elke voor de verwerking verantwoordelijke.
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Amendement 192
Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst
6. De Commissie kan
standaardformulieren vaststellen voor de
in lid 1 bedoelde documenten. Die
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement
Schrappen

Or. en

Amendement 193
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker treffen
passende technische en organisatorische
maatregelen om een gelet op de risico's die
de verwerking en de aard van de te
beschermen persoonsgegevens met zich
meebrengen, passend beveiligingsniveau te
waarborgen, waarbij rekening wordt
gehouden met de stand van de techniek en
met de kosten van uitvoering van de
maatregelen.

1. De voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker passen
passende technische en organisatorische
maatregelen en procedures toe om een
gelet op de risico's die de verwerking en de
aard van de te beschermen
persoonsgegevens met zich meebrengen,
passend beveiligingsniveau te waarborgen,
waarbij rekening wordt gehouden met de
stand van de techniek en met de kosten van
uitvoering van de maatregelen.
Or. en
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Amendement 194
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
voorwaarden voor de in de leden 1 en 2
bedoelde technische en organisatorische
maatregelen, waaronder de vaststelling van
de stand van de techniek, voor specifieke
sectoren en in specifieke situaties op het
gebied van gegevensverwerking, waarbij
met name rekening wordt gehouden met
technologische ontwikkelingen en
oplossingen inzake privacy by design en
gegevensbescherming by default, tenzij lid
4 van toepassing is.

3. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming wordt belast met de
taak de criteria en de voorwaarden voor de
in de leden 1 en 2 bedoelde technische en
organisatorische maatregelen nader in te
vullen, waaronder de vaststelling van de
stand van de techniek, voor specifieke
sectoren en in specifieke situaties op het
gebied van gegevensverwerking, waarbij
met name rekening wordt gehouden met
technologische ontwikkelingen en
oplossingen inzake privacy by design en
gegevensbescherming by default, tenzij lid
4 van toepassing is.

Or. en

Amendement 195
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
4. De Commissie kan zo nodig
uitvoeringshandelingen vaststellen om de
in de leden 1 en 2 vastgestelde
voorschriften toe te snijden op
verschillende situaties, met name om:

Amendement
Schrappen

a) ongeoorloofde toegang tot
persoonsgegevens te voorkomen;
Or. en
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Amendement 196
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 - letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) te voorkomen dat persoonsgegevens
ongeoorloofd worden verstrekt, gelezen,
gekopieerd, gewijzigd, gewist of
verwijderd;

Amendement
Schrappen

Or. en

Amendement 197
Voorstel voor een verordening
Artikel 30 — lid 4 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c) ervoor te zorgen dat de rechtmatigheid
van verwerkingen wordt geverifieerd. Die
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement
Schrappen

Or. en

Amendement 198
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – leden 1 t/m 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In geval van een inbreuk in verband met
persoonsgegevens meldt de voor de
verwerking verantwoordelijke de
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk
zonder onnodige vertraging en zo mogelijk
niet later dan 24 uur nadat hij ervan kennis
heeft gekregen. Wanneer de melding aan
de toezichthoudende autoriteit niet binnen
24 plaatsvindt, gaat deze vergezeld van een

1. In geval van een inbreuk in verband met
persoonsgegevens meldt de voor de
verwerking verantwoordelijke de
toezichthoudende autoriteit deze inbreuk
zonder onnodige vertraging en zo mogelijk
niet later dan 72 uur nadat hij ervan kennis
heeft gekregen. Wanneer de melding aan
de toezichthoudende autoriteit niet binnen
72 uur plaatsvindt, gaat deze vergezeld van
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motivering.

een motivering.

2. In overeenstemming met artikel 26, lid
2, onder f), waarschuwt en informeert de
verwerker de voor de verwerking
verantwoordelijke onmiddellijk na de
vaststelling van een inbreuk in verband met
persoonsgegevens.

2. In overeenstemming met artikel 26, lid
2, onder f), waarschuwt en informeert de
verwerker de voor de verwerking
verantwoordelijke onmiddellijk na de
vaststelling van een inbreuk in verband met
persoonsgegevens.

3. De in lid 1 bedoelde melding bevat ten
minste:

3. De in lid 1 bedoelde melding bevat ten
minste:

a) een omschrijving van de aard van de
inbreuk in verband met persoonsgegevens,
waaronder de betrokken categorieën en
aantallen betrokkenen en categorieën en
aantallen gegevensrecords;

a) een omschrijving van de aard van de
inbreuk in verband met persoonsgegevens,
waaronder de betrokken categorieën en
aantallen betrokkenen en categorieën en
aantallen gegevensrecords;

b) de vermelding van de identiteit en de
contactgegevens van de functionaris voor
gegevensbescherming of een ander
contactpunt waar meer informatie kan
worden verkregen;
c) aanbevelingen voor maatregelen om de
mogelijk nadelige gevolgen van de inbreuk
in verband met persoonsgegevens te
verminderen;
d) een omschrijving van de gevolgen van
de inbreuk in verband met
persoonsgegevens;
e) een omschrijving van de maatregelen die
de voor de verwerking verantwoordelijke
heeft voorgesteld of genomen om de
inbreuk in verband met persoonsgegevens
aan te pakken.
4. De voor de verwerking
verantwoordelijke documenteert alle
inbreuken in verband met
persoonsgegevens, met inbegrip van de
feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen van
de inbreuk en de corrigerende maatregelen
die zijn genomen. Deze documenten
moeten de toezichthoudende autoriteit in
staat stellen om de naleving van dit artikel
te controleren. De documenten omvatten
uitsluitend de voor dat doel noodzakelijke
informatie.

b) de vermelding van de identiteit en de
contactgegevens van de functionaris voor
gegevensbescherming of een ander
contactpunt waar meer informatie kan
worden verkregen;
c) aanbevelingen voor maatregelen om de
mogelijk nadelige gevolgen van de inbreuk
in verband met persoonsgegevens te
verminderen;
d) een omschrijving van de gevolgen van
de inbreuk in verband met
persoonsgegevens;
e) een omschrijving van de maatregelen die
de voor de verwerking verantwoordelijke
heeft voorgesteld of genomen om de
inbreuk in verband met persoonsgegevens
aan te pakken.
4. De voor de verwerking
verantwoordelijke documenteert alle
inbreuken in verband met
persoonsgegevens, met inbegrip van de
feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen van
de inbreuk en de corrigerende maatregelen
die zijn genomen. Deze documenten
moeten de toezichthoudende autoriteit in
staat stellen om de naleving van dit artikel
te controleren. De documenten omvatten
uitsluitend de voor dat doel noodzakelijke
informatie.
4 bis. De toezichthoudende autoriteit
houdt een openbaar register bij van de
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soorten inbreuken die zijn gemeld.
Or. en
Motivering
Parallel met de nieuwe richtlijn over aanvallen op informatiesystemen, moet een
geconsolideerd overzicht van de soorten begane inbreuken worden bijgehouden, om het
publiek te informeren over de soorten en het aantal inbreuken in verband met
persoonsgegevens.
Amendement 199
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de vaststelling van de in de
leden 1 en 2 bedoelde inbreuk in verband
met persoonsgegevens en voor de
bijzondere omstandigheden waarin een
voor de verwerking verantwoordelijke en
een verwerker verplicht zijn de inbreuk in
verband met persoonsgegevens te melden.

5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86, na raadpleging
van het Europees Comité voor
gegevensbescherming, gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de vaststelling van de in de
leden 1 en 2 bedoelde inbreuk in verband
met persoonsgegevens en voor de
bijzondere omstandigheden waarin een
voor de verwerking verantwoordelijke en
een verwerker verplicht zijn de inbreuk in
verband met persoonsgegevens te melden.
Or. en

Amendement 200
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De Commissie kan het model vaststellen
voor deze melding aan de
toezichthoudende autoriteit alsmede de op
het meldingsvereiste toepasselijke

6. De Commissie kan het model vaststellen
voor deze melding aan de
toezichthoudende autoriteit alsmede de op
het meldingsvereiste toepasselijke
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procedures en de vorm en de modaliteiten
van de in lid 4 bedoelde documenten, met
inbegrip van de termijnen voor het wissen
van de daarin opgenomen informatie. Die
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

procedures en de vorm en de modaliteiten
van de in lid 4 bedoelde documenten, met
inbegrip van de termijnen voor het wissen
van de daarin opgenomen informatie. Die
uitvoeringshandelingen worden na
raadpleging van het Europees Comité
voor gegevensbescherming vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 201
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Wanneer de inbreuk in verband met
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve
gevolgen voor de bescherming van de
persoonsgegevens of de privacy van de
betrokkene heeft, deelt de voor de
verwerking verantwoordelijke na de in
artikel 31 bedoelde melding, de betrokkene
de inbreuk in verband met
persoonsgegevens zonder onnodige
vertraging mee.

1. Wanneer de inbreuk in verband met
persoonsgegevens waarschijnlijk negatieve
gevolgen voor de bescherming van de
persoonsgegevens of de privacy van de
betrokkene heeft, bijvoorbeeld in geval
van identiteitsdiefstal of -fraude,
geldelijke verliezen, lichamelijke schade,
ernstige vernedering of reputatieschade,
deelt de voor de verwerking
verantwoordelijke na de in artikel 31
bedoelde melding, de betrokkene de
inbreuk in verband met persoonsgegevens
mee zonder onnodige vertraging.
Or. en

Motivering
Om kennisgevingsmoeheid bij betrokkenen te vermijden, enkel in gevallen waarin een inbreuk
in verband met gegevens waarschijnlijk negatieve gevolgen heeft voor de bescherming van
persoonsgegevens of de privacy van de betrokkene, zoals in gevallen van identiteitsdiefstal of
-fraude, financiële of lichamelijke schade, ernstige vernedering of reputatieschade.

PE501.927v04-00

NL

138/239

PR\924343NL.doc

Amendement 202
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in lid 1 bedoelde mededeling aan de
betrokkene bevat een omschrijving van de
aard van de inbreuk in verband met
persoonsgegevens en ten minste de in
artikel 31, lid 3, onder b) en c),
voorgeschreven informatie en
aanbevelingen.

2. De in lid 1 bedoelde mededeling aan de
betrokkene bevat een omschrijving van de
aard van de inbreuk in verband met
persoonsgegevens en ten minste de in
artikel 31, lid 3, voorgeschreven informatie
en aanbevelingen en informatie over de
rechten van de betrokkene, met inbegrip
van het recht op verhaal.
Or. en

Motivering
De mededeling moet ook een omschrijving omvatten van de aard van de inbreuk in verband
met persoonsgegevens, en informatie geven over de rechten van betrokkenen, met inbegrip
van de mogelijkheden wat betreft het recht op verhaal.
Amendement 203
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst
5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten met betrekking tot de
omstandigheden waarin een inbreuk in
verband met persoonsgegevens
waarschijnlijk negatieve gevolgen heeft
voor de in lid 1 bedoelde
persoonsgegevens.

Amendement
5. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86, na raadpleging
van het Europees comité voor
gegevensbescherming, gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten met betrekking tot de
omstandigheden waarin een inbreuk in
verband met persoonsgegevens
waarschijnlijk negatieve gevolgen heeft
voor de in lid 1 bedoelde
persoonsgegevens.
Or. en
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Amendement 204
Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst
6. De Commissie kan het model van de in
lid 1 bedoelde melding aan de betrokkene
en de op die melding toepasselijke
procedure vaststellen. Die
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

Amendement
6. De Commissie kan het model van de in
lid 1 bedoelde melding aan de betrokkene
en de op die melding toepasselijke
procedure vaststellen. Die
uitvoeringshandelingen worden na
raadpleging van het Europees Comité
voor gegevensbescherming vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 205
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
a) een systematische en uitgebreide
beoordeling van aspecten van de
persoonlijkheid van een natuurlijke
persoon, bijvoorbeeld om met name zijn
economische situatie, verblijfplaats,
gezondheid, persoonlijke voorkeuren,
betrouwbaarheid of gedrag te analyseren
of te voorspellen, die is gebaseerd op
geautomatiseerde verwerking en waarop
maatregelen zijn gebaseerd waaraan voor
die persoon rechtsgevolgen zijn verbonden
of die hem in aanzienlijke mate treffen;

Amendement
a) profilering waarop maatregelen zijn
gebaseerd waaraan voor die persoon
rechtsgevolgen zijn verbonden of die hem
in aanzienlijke mate treffen;

Or. en
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Amendement 206
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de bewaking van openbaar toegankelijke
ruimten, met name wanneer op grote
schaal optisch-elektronische apparatuur
(videobewaking) wordt gebruikt;

c) de bewaking van openbaar toegankelijke
ruimten, met name wanneer optischelektronische apparatuur of andere
apparatuur met sensoren wordt gebruikt;
Or. en

Motivering
De amendementen inzake privacyeffectbeoordelingen zijn er op gericht om de situaties
waarin deze beoordelingen moeten worden uitgevoerd (artikel 33, lid 2) en de te beoordelen
elementen (artikel 33, lid 3) nader te bepalen.
Amendement 207
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de verwerking in grote bestanden van
persoonsgegevens inzake kinderen en van
genetische of biometrische gegevens;

d) de verwerking van bijzondere
categorieën gegevens zoals bedoeld in
artikel 9, lid 1, plaatsgegevens,
biometrische gegevens of gegevens inzake
kinderen;
Or. en

Amendement 208
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter d bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
d bis) wanneer een groot aantal personen
eenvoudig toegang hebben tot
persoonsgegevens of wanneer een groot
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aantal persoonsgegevens van de
betrokkene worden verwerkt of
gecombineerd met andere gegevens;
Or. en

Amendement 209
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e) andere verwerkingen waarvoor op grond
van artikel 34, lid 2, onder b), de
toezichthoudende autoriteit moet worden
geraadpleegd.

e) andere verwerkingen waarvoor op grond
van artikel 34, lid 2, onder b), de
functionaris voor gegevensbescherming of
de toezichthoudende autoriteit moet
worden geraadpleegd.
Or. en

Amendement 210
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De beoordeling bevat minstens een
algemene beschrijving van de beoogde
verwerkingen, een beoordeling van de
risico's voor de rechten en vrijheden van
betrokkenen, de maatregelen die worden
beoogd om de risico's te beperken, en de
waarborgen, beveiligingsmaatregelen en
mechanismen die de bescherming van
persoonsgegevens verzekeren en aantonen
dat aan deze verordening is voldaan, met
inachtneming van de rechten en
gerechtvaardigde belangen van
betrokkenen en andere betrokken personen.

3. De beoordeling bevat minstens een
systematische beschrijving van

a) de beoogde verwerkingen en hun
noodzakelijkheid en evenredigheid met
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betrekking tot het doel;
b) een beoordeling van de risico's voor de
rechten en vrijheden van betrokkenen;
c) de maatregelen die worden beoogd om
de risico's te beperken en het aantal
persoonsgegevens dat wordt verwerkt te
minimaliseren;
d) de waarborgen, beveiligingsmaatregelen
en mechanismen die de bescherming van
persoonsgegevens verzekeren en aantonen
dat aan deze verordening is voldaan, met
inachtneming van de rechten en
gerechtvaardigde belangen van
betrokkenen en andere betrokken personen.
Or. en
Motivering
De amendementen inzake privacyeffectbeoordelingen zijn er op gericht om de situaties
waarin deze beoordelingen moeten worden uitgevoerd (artikel 33, lid 2) en de te beoordelen
elementen (artikel 33, lid 3) nader te bepalen.

Amendement 211
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De voor de verwerking
verantwoordelijke neemt de opmerkingen
van betrokkenen en hun
vertegenwoordigers over de voorgenomen
verwerking in ontvangst, zonder inbreuk te
maken op de bescherming van
commerciële of algemene belangen of de
beveiliging van de verwerkingen.

4. De voor de verwerking
verantwoordelijke neemt de opmerkingen
van de betrokkenen of hun
vertegenwoordigers over de voorgenomen
verwerking in ontvangst.

Or. en
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Amendement 212
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wanneer de voor de verwerking
verantwoordelijke een overheidsinstantie
of –orgaan is en de verwerking het gevolg
is van een in de EU-wetgeving geregelde
wettelijke verplichting in de zin van
artikel 6, lid 1, onder c), waarbij
voorschriften en procedures inzake de
verwerkingen zijn vastgesteld, zijn de
leden 1 tot en met 4 niet van toepassing,
tenzij de lidstaten het nodig achten om
voorafgaand aan de verwerkingen een
dergelijke beoordeling uit te voeren.

Schrappen

Or. en
Motivering
Zelfs wanneer de overheid omwille van een wettelijke verplichting gegevens verwerkt, moet
een privacyeffectbeoordeling worden uitgevoerd om de naleving van deze verordening te
waarborgen, met name om de minimale gegevensverwerking en de beveiliging van gegevens
te waarborgen en alle gevaren voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beperken.

Amendement 213
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst
6. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
voorwaarden voor verwerkingen die
waarschijnlijk de in de leden 1 en 2
bedoelde specifieke risico's inhouden, en
van de vereisten voor de in lid 3 bedoelde
beoordeling, met inbegrip van de
voorwaarden voor uitbreidbaarheid en
PE501.927v04-00
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Amendement
6. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86, na raadpleging
van het Europees Comité voor
gegevensbescherming, gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
voorwaarden voor verwerkingen die
waarschijnlijk de in de leden 1 en 2
bedoelde specifieke risico's inhouden, en
van de vereisten voor de in lid 3 bedoelde
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interne en externe toetsing. Daarbij neemt
de Commissie specifieke maatregelen voor
micro- en kleine en middelgrote
ondernemingen in overweging.

beoordeling, met inbegrip van de
voorwaarden en procedures voor
uitbreidbaarheid en interne en externe
toetsing. Daarbij neemt de Commissie
specifieke maatregelen voor micro- en
kleine en middelgrote ondernemingen in
overweging.
Or. en

Motivering
De kern van de uitvoeringshandelingen van lid 7 is samengevoegd met de gedelegeerde
handelingen van dit lid.
Amendement 214
Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De Commissie kan normen en
procedures vaststellen voor de uitvoering
en de interne en externe toetsing van de in
lid 3 bedoelde beoordeling. Die
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

Schrappen

Or. en
Motivering
De belangrijkste elementen van de uitvoeringshandelingen zijn samengevoegd met de
gedelegeerde handelingen van lid 6.
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Amendement 215
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De voor de verwerking
verantwoordelijke en, in voorkomend
geval, de verwerker verkrijgen
voorafgaand aan de verwerking van
persoonsgegevens toestemming van de
toezichthoudende autoriteit om ervoor te
zorgen dat de voorgenomen verwerking
aan deze verordening voldoet en met name
om de risico's voor de betrokkenen te
beperken wanneer een voor de verwerking
verantwoordelijke of een verwerker
contractbepalingen vaststelt uit hoofde van
artikel 42, lid 2, onder d), of niet in een
juridisch bindend instrument passende
garanties voor de bescherming van
persoonsgegevens biedt als bedoeld in
artikel 42, lid 5, voor de doorgifte van
persoonsgegevens naar een derde land of
een internationale organisatie.

1. De voor de verwerking
verantwoordelijke en, in voorkomend
geval, de verwerker verkrijgen
voorafgaand aan de verwerking van
persoonsgegevens toestemming van de
toezichthoudende autoriteit om ervoor te
zorgen dat de voorgenomen verwerking
aan deze verordening voldoet en met name
om de risico's voor de betrokkenen te
beperken wanneer een voor de verwerking
verantwoordelijke of een verwerker
contractbepalingen vaststelt uit hoofde van
artikel 42, lid 2, onder d), of wanneer ze
persoonsgegevens doorgeven aan een
derde land of een internationale
organisatie op grond van de afwijkingen
van artikel 44, lid 1, onder g).

Or. en
Motivering
Dit ter verduidelijking dat zelfs indien persoonsgegevens zonder juridisch bindende
waarborgen worden doorgegeven aan derde landen, dit nog steeds een rechtsgrond moet
hebben in de uitzonderingsbepalingen van deze verordening.
Amendement 216
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. De voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker die ten
behoeve van de voor de verwerking
verantwoordelijke optreedt, raadpleegt de
toezichthoudende autoriteit voorafgaand
PE501.927v04-00
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Amendement
2. De voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker die ten
behoeve van de voor functionaris voor
gegevensbescherming of de verwerking
verantwoordelijke optreedt, raadpleegt de
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aan de verwerking van de
persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat
de voorgenomen verwerking aan deze
verordening voldoet en met name om de
risico's voor de betrokkenen te beperken
wanneer:

toezichthoudende autoriteit voorafgaand
aan de verwerking van de
persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat
de voorgenomen verwerking aan deze
verordening voldoet en met name om de
risico's voor de betrokkenen te beperken
wanneer:
Or. en

Motivering
In plaats van dat de toezichthoudende autoriteiten worden geraadpleegd voorafgaand aan de
gegevensverwerking die risico's inhoudt, moet de voor de verwerking verantwoordelijke, als
hij er een heeft aangesteld, gebruik maken van zijn eigen functionaris voor
gegevensbescherming. Zo worden de autoriteiten van onnodige lasten ontheven, terwijl de rol
van de functionaris voor gegevensbescherming wordt versterkt.
Amendement 217
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de toezichthoudende autoriteit het nodig
acht om vooraf tot raadpleging over te gaan
over verwerkingen die naar hun aard, hun
omvang en/of hun doel waarschijnlijk
specifieke risico's voor de rechten en
vrijheden van betrokkenen met zich
brengen en die overeenkomstig lid 4 zijn
gespecificeerd.

b) de functionaris voor
gegevensbescherming of de
toezichthoudende autoriteit het nodig acht
om vooraf tot raadpleging over te gaan
over verwerkingen die naar hun aard, hun
omvang en/of hun doel waarschijnlijk
specifieke risico's voor de rechten en
vrijheden van betrokkenen met zich
brengen en die overeenkomstig lid 4 zijn
gespecificeerd.
Or. en
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Amendement 218
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Wanneer de functionaris voor
gegevensbescherming reden heeft om te
betwijfelen dat de beoogde verwerking
aan deze verordening voldoet, of wanneer
de voor de verwerking verantwoordelijke
in strijd met een verbod als bedoeld in lid
3 persoonsgegevens verwerkt, raadpleegt
de functionaris voor
gegevensbescherming de
toezichthoudende autoriteit.
Or. en

Amendement 219
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit stelt een
lijst op van verwerkingen waarover uit
hoofde van lid 2, onder b), voorafgaande
raadpleging moet plaatsvinden en
publiceert deze. De toezichthoudende
autoriteit deelt deze lijsten mee aan het
Europees Comité voor
gegevensbescherming.

4. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming stelt een lijst op van
verwerkingen waarover uit hoofde van lid
2 voorafgaande raadpleging moet
plaatsvinden en publiceert deze.

Or. en
Motivering
Om samenhangende vestigingscriteria te verkrijgen wanneer de gegevensverwerking
bepaalde risico's inhoudt, moet het Europees Comité voor gegevensbescherming een
dergelijke lijst verschaffen. Zie de bijbehorende amendementen op lid 5.

PE501.927v04-00

NL

148/239

PR\924343NL.doc

Amendement 220
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wanneer de in lid 4 bedoelde lijst
betrekking heeft op verwerkingen met
betrekking tot het aanbieden van
goederen of diensten aan betrokkenen in
verschillende lidstaten, of op het
observeren van hun gedrag, of op
verwerkingen die het vrije verkeer van
persoonsgegevens in de Unie wezenlijk
kunnen beïnvloeden, past de
toezichthoudende autoriteit voorafgaand
aan de vaststelling van de lijst de in
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing
toe.

Schrappen

Or. en
Motivering
Amendement als gevolg van lid 4. Het consistentiemechanisme is hier niet meer nodig,
aangezien het Europees Comité voor gegevensbescherming nu verantwoordelijk is voor het
verschaffen van een dergelijke lijst. De voorgestelde gedelegeerde handeling kan ook
fundamentele elementen van deze wetgeving behandelen en toezichthoudende autoriteiten zijn
beter uitgerust om risico's te bepalen op basis van hun praktijkervaring.
Amendement 221
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 8
Door de Commissie voorgestelde tekst
8. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor het bepalen van de in lid 2,
onder a), bedoelde grote specifieke
risico's.

Amendement
Schrappen

Or. en
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Amendement 222
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9. De Commissie kan standaardformulieren
en –procedures vaststellen voor de in de
leden 1 en 2 bedoelde voorafgaande
goedkeuring en raadpleging en
standaardformulieren en –procedures voor
het verstrekken van informatie aan de
toezichthoudende autoriteiten
overeenkomstig lid 6. Die
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

9. De Commissie kan standaardformulieren
vaststellen voor de in de leden 1 en 2
bedoelde voorafgaande goedkeuring en
raadpleging en standaardformulieren voor
het verstrekken van informatie aan de
toezichthoudende autoriteiten
overeenkomstig lid 6. Die
uitvoeringshandelingen worden na
raadpleging van het Europees Comité
voor gegevensbescherming vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 223
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) de verwerking wordt uitgevoerd door
een onderneming met minimaal 250
werknemers; of

Amendement
b) de verwerking wordt uitgevoerd door
een rechtspersoon en heeft betrekking op
meer dan 500 betrokkenen per jaar.
Or. en
Motivering

In deze tijden van cloud computing, waarin zelfs erg kleine voor de verwerking
verantwoordelijken grote hoeveelheden gegevens kunnen verwerken via onlinediensten, moet
de drempel voor de verplichte aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming
niet gebaseerd zijn op de grootte van de onderneming maar op de relevantie van de
gegevensverwerking. Dit omvat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, het soort
verwerkingsactiviteit en het aantal personen van wie gegevens worden verwerkt.
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Amendement 224
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c) een voor de verwerking
verantwoordelijke of verwerker
hoofdzakelijk is belast met verwerkingen
die vanwege hun aard, hun omvang en/of
hun doel regelmatige en stelselmatige
observatie van betrokkenen vereisen.

Amendement
c) een voor de verwerking
verantwoordelijke of verwerker
hoofdzakelijk is belast met verwerkingen
die vanwege hun aard, hun omvang en/of
hun doel regelmatige en stelselmatige
observatie of profilering van betrokkenen
vereisen.
Or. en

Amendement 225
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – letter c bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
c bis) de kernactiviteiten van de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker bestaat ingevolge artikel 9, lid
1, uit de verwerking van speciale
categorieën gegevens.
Or. en
Motivering

In deze tijden van cloud computing, waarin zelfs erg kleine voor de verwerking
verantwoordelijken grote hoeveelheden gegevens kunnen verwerken via onlinediensten, moet
de drempel voor de verplichte aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming
niet gebaseerd zijn op de grootte van de onderneming maar op de relevantie van de
gegevensverwerking. Dit omvat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, het soort
verwerkingsactiviteit en het aantal personen van wie gegevens worden verwerkt.
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Amendement 226
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker wijst
een functionaris voor
gegevensbescherming aan voor een periode
van tenminste twee jaar. De functionaris
voor gegevensbescherming kan worden
herbenoemd. Tijdens zijn ambtstermijn
kan de functionaris voor
gegevensbescherming alleen worden
ontslagen wanneer hij niet langer voldoet
aan de voorwaarden voor de uitvoering van
zijn taken.

7. De voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker wijst
een functionaris voor
gegevensbescherming aan voor een periode
van tenminste vier jaar. Tijdens zijn
ambtstermijn kan de functionaris voor
gegevensbescherming alleen worden
ontslagen wanneer hij niet langer voldoet
aan de voorwaarden voor de uitvoering van
zijn taken.

Or. en
Motivering
De minimumperiode van twee jaar is te kort. De ervaring leert dat zelfs met de nodige kennis
en vaardigheden een nieuw aangestelde functionaris voor gegevensbescherming ten minste
een half jaar nodig heeft om zich in te werken. Wanneer hij – zonder goede reden – na slechts
twee jaar vervangen moet worden, wordt de tenuitvoerlegging van de privacyvoorschriften
van de onderneming bemoeilijkt. De ervaring leert dat voor een onafhankelijke werking van
de functionaris ontslagbescherming nodig is.

Amendement 227
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 9
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9. De voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker deelt de
toezichthoudende autoriteit en het publiek
de naam en de contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming
mee.

9. De voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker deelt de
toezichthoudende autoriteit en het publiek
de naam en de contactgegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming
mee. Wanneer een voor de verwerking
verantwoordelijke geen functionaris voor
gegevensverwerking aanstelt, brengt hij
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de toezichthoudende autoriteit op de
hoogte van de redenen voor zijn
beslissing.
Or. en
Motivering
Dit amendement voert een algemene verplichting in voor alle voor de verwerking van
gegevens verantwoordelijken of gegevensverwerkers om hier een doordacht besluit over te
nemen. De toezichthoudende autoriteit kan elektronisch en aan de hand van de
standaardformulieren op de hoogte worden gebracht; dit brengt geen overmatige
bureaucratische rompslomp met zich mee.

Amendement 228
Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 11
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de in lid 1, onder c),
bedoelde hoofdactiviteiten van de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker en van de criteria voor de in lid
5 bedoelde professionele kwaliteiten van
de functionaris voor gegevensbescherming.

11. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming wordt belast met de
taak de criteria en de vereisten voor de in
lid 1, onder c), bedoelde hoofdactiviteiten
van de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker en van
de criteria voor de in lid 5 bedoelde
professionele kwaliteiten van de
functionaris voor gegevensbescherming, in
overeenstemming met artikel 66, nader in
te vullen.
Or. en

Amendement 229
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker zorgen

2. De voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker zorgen
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ervoor dat de functionaris voor
gegevensbescherming zijn plichten en
taken onafhankelijk vervult en geen
instructies ontvangt met betrekking tot de
uitoefening van de functie. De functionaris
voor gegevensbescherming brengt
rechtstreeks verslag uit aan de leiding van
de voor de verwerking verantwoordelijke
of de verwerker.

ervoor dat de functionaris voor
gegevensbescherming zijn plichten en
taken onafhankelijk vervult en geen
instructies ontvangt met betrekking tot de
uitoefening van de functie. De functionaris
voor gegevensbescherming is rechtstreeks
ondergeschikt aan het hoofd van de voor
de verwerking verantwoordelijke of de
verwerker.
Or. en

Amendement 230
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker
ondersteunen de functionaris voor
gegevensbescherming bij de vervulling van
zijn taken en zorgen voor personeel,
kantoren, uitrusting en alle andere
middelen die nodig zijn voor de vervulling
van de in artikel 37 bedoelde plichten en
taken.

3. De voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker
ondersteunen de functionaris voor
gegevensbescherming bij de vervulling van
zijn taken en zorgen voor alle middelen,
met inbegrip van personeel, kantoren,
uitrusting en alle andere middelen die
nodig zijn voor de vervulling van de in
artikel 37 bedoelde plichten en taken en
om zijn of haar vakkennis op peil te
houden.
Or. en

Amendement 231
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Functionarissen voor
gegevensbescherming zijn gebonden tot
geheimhouding wat betreft de identiteit
van de betrokkenen en de

PE501.927v04-00

NL

154/239

PR\924343NL.doc

omstandigheden aan de hand waarvan de
betrokkenen geïdentificeerd kunnen
worden, tenzij ze door de betrokkene van
die verplichting zijn ontheven. Wanneer
in de loop van hun activiteiten
functionarissen voor
gegevensbescherming kennis nemen van
gegevens waarvoor geldt dat het hoofd
van de voor de verwerking
verantwoordelijke of een door de
verwerking verantwoordelijke aangestelde
persoon het recht heeft om te weigeren
bewijs te verstrekken, is dat recht ook van
toepassing op functionarissen voor
gegevensverwerking en hun assistenten.
Or. en

Amendement 232
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) het informeren en adviseren van de voor
de verwerking verantwoordelijke en de
verwerker over hun verplichtingen op
grond van deze verordening en het
documenteren van deze activiteit en de
ontvangen antwoorden;

a) het informeren en adviseren van de voor
de verwerking verantwoordelijke en de
verwerker over hun verplichtingen op
grond van deze verordening, met name wat
betreft technische en organisatorische
maatregelen en procedures, en het
documenteren van deze activiteit en de
ontvangen antwoorden;
Or. en

Amendement 233
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
h bis) het controleren van de naleving van
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de verwerking van het in artikel 34
bepaalde raadplegingsmechanisme.
Or. en
Motivering
Amendement als gevolg van het amendement op artikel 34, lid 4.

Amendement 234
Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de taken, certificering,
positie, bevoegdheden en middelen van de
in lid 1 genoemde functionaris voor
gegevensbescherming.

2. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming wordt belast met de
taak de criteria en de vereisten voor de
taken, certificering, positie, bevoegdheden
en middelen van de in lid 1 genoemde
functionaris voor gegevensbescherming, in
overeenkomst met artikel 66, nader in te
vullen.
Or. en

Amendement 235
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Verenigingen en andere organen die in
een lidstaat categorieën voor de verwerking
verantwoordelijken of verwerkers
vertegenwoordigen en die het voornemen
hebben om een gedragscode op te stellen of
bestaande gedragscodes te wijzigen of uit
te breiden, kunnen deze voor advies aan de
toezichthoudende autoriteit in die lidstaat
voorleggen. De toezichthoudende autoriteit

2. Verenigingen en andere organen die in
een lidstaat categorieën voor de verwerking
verantwoordelijken of verwerkers
vertegenwoordigen en die het voornemen
hebben om een gedragscode op te stellen of
bestaande gedragscodes te wijzigen of uit
te breiden, kunnen deze voor advies aan de
toezichthoudende autoriteit in die lidstaat
voorleggen. De toezichthoudende autoriteit
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kan een advies uitbrengen over de
verenigbaarheid van de
ontwerpgedragscode of de wijziging
daarvan met deze verordening. De
toezichthoudende autoriteit neemt de
opmerkingen van de betrokkenen of hun
vertegenwoordigers over deze ontwerpen
in ontvangst.

brengt tijdig een advies uit over de
verenigbaarheid van de
ontwerpgedragscode of de wijziging
daarvan met deze verordening. De
toezichthoudende autoriteit neemt de
opmerkingen van de betrokkenen of hun
vertegenwoordigers over deze ontwerpen
in ontvangst.
Or. en

Amendement 236
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst
4. De Commissie kan
uitvoeringshandelingen vaststellen
waarbij gedragscodes en wijzigingen of
uitbreidingen van bestaande gedragscodes
die haar op grond van lid 3 zijn
voorgelegd, algemeen geldig worden
verklaard binnen de Unie. De betrokken
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement
4. De Commissie krijgt de bevoegdheid,
na raadpleging van het Europees Comité
voor gegevensbescherming,
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen waarbij
gedragscodes en wijzigingen of
uitbreidingen van bestaande gedragscodes
die haar op grond van lid 3 zijn
voorgelegd, in overeenstemming zijn met
deze verordening en algemeen geldig
worden verklaard binnen de Unie. Deze
gedelegeerde handeling kent de
betrokkenen afdwingbare rechten toe.
Or. en

Amendement 237
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. De certificeringsmechanismen voor
gegevensbescherming leggen de formele
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procedure vast voor de uitgifte en
intrekking van
gegevensbeschermingszegels en merktekens en waarborgen de financiële
en feitelijke onafhankelijkheid en de
bekwaamheid in gegevensbescherming
van de instantie van uitgifte. De
certificeringscriteria, de afzonderlijke
resultaten van een succesvolle
certificering en een verstaanbare, zinvolle
samenvattende motivering worden ter
beschikking gesteld van het publiek.
Or. en
Motivering
Elk certificeringsmechanisme moet de formele procedure voor de uitgifte en intrekking van
het zegel vastleggen en moet onafhankelijk zijn.
Amendement 238
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 ter. De certificeringsmechanismen voor
gegevensbescherming moeten met name
de naleving van de in artikelen 5, 23 en 30
bepaalde beginselen, de verplichtingen
van de voor de verwerking
verantwoordelijke en de verwerker en de
rechten van de betrokkene waarborgen.
Or. en
Motivering

Elk certificeringsmechanisme moet de naleving van de gegevensbeschermingsbeginselen en
de rechten van de betrokkenen waarborgen.
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Amendement 239
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de in lid 1 bedoelde
certificeringsmechanismen voor
gegevensbescherming, met inbegrip van de
voorwaarden voor toekenning en
intrekking, en van de vereisten voor
erkenning binnen de Unie en in derde
landen.

2. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86, na raadpleging
van het Europees Comité voor
gegevensbescherming, gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de in lid 1 bedoelde
certificeringsmechanismen voor
gegevensbescherming, met inbegrip van de
voorwaarden voor toekenning en
intrekking, en van de vereisten voor
erkenning en bevordering binnen de Unie
en in derde landen.
Or. en

Amendement 240
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
3. De Commissie kan technische normen
vaststellen voor
certificeringsmechanismen en
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens en mechanismen ter
bevordering en erkenning van
certificeringsmechanismen en
gegevensbeschermingszegels en –
merktekens. De betrokken
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement
Schrappen

Or. en
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Amendement 241
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer
de Commissie heeft besloten dat het
betrokken derde land, of een gebied of een
verwerkingssector in dat derde land, of de
betrokken internationale organisatie een
passend beschermingsniveau waarborgt.
Voor een dergelijke doorgifte is geen
verdere toestemming nodig.

1. Een doorgifte kan plaatsvinden wanneer
de Commissie heeft besloten dat het
betrokken derde land, of een gebied in dat
derde land, of de betrokken internationale
organisatie een passend
beschermingsniveau waarborgt. Voor een
dergelijke doorgifte is geen verdere
toestemming nodig.
Or. en

Motivering
De voorgestelde nieuwe mogelijkheid om sectoren in derde landen als passend te erkennen is
verworpen, aangezien dit de wettelijke onzekerheid zou vergroten en de doelstelling van de
Unie van een geharmoniseerd en coherent internationaal kader voor gegevensbescherming
zou ondermijnen.
Amendement 242
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) de rechtsstaat, de relevante geldende
algemene en sectorale wetgeving, onder
meer inzake openbare veiligheid, defensie,
nationale veiligheid en strafrecht, de
beroepscodes en de veiligheidsmaatregelen
die in het betrokken derde land of de
betrokken internationale organisatie
worden nageleefd, alsook het bestaan van
effectieve en afdwingbare rechten,
waaronder effectieve mogelijkheden voor
betrokkenen om administratief beroep of
beroep in rechte in te stellen, met name
voor in de Unie wonende betrokkenen wier
persoonsgegevens worden doorgegeven;

a) de rechtsstaat, de relevante geldende
wetgeving, onder meer inzake openbare
veiligheid, defensie, nationale veiligheid en
strafrecht, de beroepscodes en de
veiligheidsmaatregelen die in het
betrokken derde land of de betrokken
internationale organisatie worden
nageleefd, alsook het bestaan van
effectieve en afdwingbare rechten,
waaronder effectieve mogelijkheden voor
betrokkenen om administratief beroep of
beroep in rechte in te stellen, met name
voor in de Unie wonende betrokkenen wier
persoonsgegevens worden doorgegeven;

PE501.927v04-00

NL

160/239

PR\924343NL.doc

Or. en

Amendement 243
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) het bestaan en de effectieve werking van
een of meer onafhankelijke
toezichthoudende autoriteiten in het
betrokken land of de betrokken
internationale organisatie, die belast zijn
met het toezicht op de naleving van de
gegevensbeschermingsregels, het bijstaan
en het adviseren van betrokkenen bij de
uitoefening van hun rechten en de
samenwerking met de toezichthoudende
autoriteiten van de Unie en de lidstaten;
alsmede

b) het bestaan en de effectieve werking van
een of meer onafhankelijke
toezichthoudende autoriteiten in het
betrokken land of de betrokken
internationale organisatie, die belast zijn
met het toezicht op de naleving van de
gegevensbeschermingsregels, met inbegrip
van toereikende sanctiebevoegdheden, het
bijstaan en het adviseren van betrokkenen
bij de uitoefening van hun rechten en de
samenwerking met de toezichthoudende
autoriteiten van de Unie en de lidstaten;
alsmede
Or. en

Amendement 244
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
3. De Commissie kan bij besluit
vaststellen dat een derde land, of een
gebied of een verwerkingssector in dat
derde land, of een internationale
organisatie een passend
beschermingsniveau in de zin van lid 2
waarborgt. Die uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld volgens de in artikel
87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.

Amendement
3. De Commissie wordt ertoe gemachtigd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen om te besluiten
dat een derde land, of een gebied in dat
derde land, of een internationale
organisatie een passend
beschermingsniveau in de zin van lid 2
waarborgt.

Or. en
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Motivering
Amendement als gevolg van de amendementen op lid 1.

Amendement 245
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In de uitvoeringshandeling wordt het
geografische en het sectorale
toepassingsgebied vastgelegd en wordt, in
voorkomend geval, de in lid 2, onder b),
genoemde toezichthoudende autoriteit
vermeld.

4. In de gedelegeerde handeling wordt het
territoriale toepassingsgebied vastgelegd
en wordt, in voorkomend geval, de in lid 2,
onder b), genoemde toezichthoudende
autoriteit vermeld.

Or. en
Motivering
Amendement als gevolg van de amendementen op lid 1.

Amendement 246
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. De Commissie houdt voortdurend
toezicht op de ontwikkelingen die de
naleving van de elementen in lid 2 in
derde landen en binnen internationale
organisaties zouden kunnen beïnvloeden
waartoe krachtens lid 3 een gedelegeerde
handeling is vastgesteld.
Or. en
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Amendement 247
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De Commissie kan bij besluit
vaststellen dat een derde land, of een
gebied of een verwerkingssector in dat
derde land, of een internationale
organisatie geen passend
beschermingsniveau in de zin van lid 2
waarborgt, met name in de gevallen waarin
de relevante algemene en sectorale
wetgeving die in het betrokken derde land
of de betrokken internationale organisatie
geldt, geen effectieve en afdwingbare
rechten waarborgt, waaronder
mogelijkheden voor betrokkenen om
administratief beroep of beroep in rechte in
te stellen, met name voor in de Unie
wonende betrokkenen wier
persoonsgegevens worden doorgegeven.
De betrokken uitvoeringshandelingen
worden vastgesteld volgens de in artikel
87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure
of, in bijzonder spoedeisende
omstandigheden voor het recht van
natuurlijke personen op bescherming van
hun persoonsgegevens, volgens de in
artikel 87, lid 3, bedoelde procedure.

5. De Commissie wordt ertoe gemachtigd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vaststellen om te besluiten
dat een derde land, of een gebied in dat
derde land, of een internationale
organisatie geen passend
beschermingsniveau in de zin van lid 2
waarborgt, met name in de gevallen waarin
de relevante wetgeving die in het
betrokken derde land of de betrokken
internationale organisatie geldt, geen
effectieve en afdwingbare rechten
waarborgt, waaronder mogelijkheden voor
betrokkenen om administratief beroep of
beroep in rechte in te stellen, met name
voor in de Unie wonende betrokkenen wier
persoonsgegevens worden doorgegeven.

Or. en

Amendement 248
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle
doorgiften van persoonsgegevens naar het
betrokken derde land, of een gebied of een

6. Wanneer de Commissie overeenkomstig
lid 5 een besluit vaststelt, worden alle
doorgiften van persoonsgegevens naar het
betrokken derde land, of een gebied in dat
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verwerkingssector in dat derde land, of de
betrokken internationale organisatie
verboden, onverminderd de artikelen 42 tot
en met 44. De Commissie pleegt te
gepasten tijde overleg met het derde land
of de internationale organisatie ter
verhelping van de situatie die voortvloeit
uit het besluit dat overeenkomstig lid 5 is
vastgesteld.

derde land, of de betrokken internationale
organisatie verboden, onverminderd de
artikelen 42 tot en met 44. De Commissie
pleegt te gepasten tijde overleg met het
derde land of de internationale organisatie
ter verhelping van de situatie die
voortvloeit uit het besluit dat
overeenkomstig lid 5 is vastgesteld.

Or. en

Amendement 249
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 bis. Alvorens een gedelegeerde
handeling als bedoeld in lid 3 of lid 5 vast
te stellen, vraagt de Commissie het
Europees Comité voor
gegevensbescherming om advies over de
toereikendheid van het
beschermingsniveau. Daartoe verstrekt de
Commissie het Europees Comité voor
gegevensbescherming alle nodige
documentatie, met inbegrip van
correspondentie met de overheid van een
derde land, gebied of internationale
organisatie.
Or. en

Amendement 250
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De besluiten die de Commissie op grond
van artikel 25, lid 6, of artikel 26, lid 4, van

8. De besluiten die de Commissie op grond
van artikel 25, lid 6, of artikel 26, lid 4, van
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Richtlijn 95/46/EG heeft vastgesteld,
blijven van kracht, totdat zij door de
Commissie worden gewijzigd, vervangen
of ingetrokken.

Richtlijn 95/46/EG heeft vastgesteld,
blijven van kracht tot twee jaar na de
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. en

Amendement 251
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Wanneer de Commissie geen besluit
overeenkomstig artikel 41 heeft
vastgesteld, kan een voor de verwerking
verantwoordelijke of een verwerker
persoonsgegevens naar een derde land of
een internationale organisatie doorgeven,
indien hij in een juridisch bindend
instrument passende garanties voor de
bescherming van de persoonsgegevens
biedt.

Amendement
1. Wanneer de Commissie geen besluit
overeenkomstig artikel 41 heeft
vastgesteld, kan een voor de verwerking
verantwoordelijke of een verwerker geen
persoonsgegevens naar een derde land,
gebied of een internationale organisatie
doorgeven, tenzij hij in een juridisch
bindend instrument passende garanties
voor de bescherming van de
persoonsgegevens biedt.
Or. en

Amendement 252
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Deze bestaande waarborgen
verzekeren ten minste het volgende:
a) de inachtneming van de in artikel 5
vastgestelde beginselen voor de
verwerking van persoonsgegevens;
b) de rechten van de betrokkenen zoals
vastgelegd in hoofdstuk III en de
voorziening van effectieve
vorderingsmechanismen;
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c) de inachtneming van de in artikel 23
vastgestelde beginselen van privacy by
design en by default;
d) het bestaan van een functionaris voor
gegevensbescherming ingevolge afdeling
4 van hoofdstuk IV.
Or. en

Amendement 253
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) modelbepalingen inzake
gegevensbescherming die door de
Commissie zijn vastgesteld. De betrokken
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure; of

Schrappen

Or. en
Motivering
Modelbepalingen inzake gegevensbescherming moeten altijd door het Europees Comité voor
gegevensbescherming worden goedgekeurd alvorens zij algemeen geldend worden verklaard
door de Commissie, zoals bepaald in lid 2, onder c).
Amendement 254
Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wanneer er geen passende garanties in
verband met de bescherming van
persoonsgegevens in een juridisch
bindend instrument worden geboden,
verkrijgt de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker

5. Toestemmingen die een
toezichthoudende autoriteit op grond van
artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG
heeft verleend, blijven geldig tot twee jaar
na de inwerkingtreding van deze
verordening of totdat zij door die
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voorafgaande toestemming voor de
doorgifte, voor een categorie doorgiften of
voor bepalingen die moeten worden
opgenomen in de administratieve
regelingen die de basis voor een dergelijke
doorgifte vormen. Die toestemming van de
toezichthoudende autoriteit moet met
artikel 34, lid 1, in overeenstemming zijn.
Indien de doorgifte verband houdt met
verwerkingen die betrekking hebben op
betrokkenen in een andere lidstaat of
andere lidstaten of een inbreuk maken op
het vrije verkeer van persoonsgegevens
binnen de Unie, verricht de
toezichthoudende autoriteit de in
artikel 57 bedoelde conformiteitstoetsing.
Toestemmingen die een toezichthoudende
autoriteit op grond van artikel 26, lid 2, van
Richtlijn 95/46/EG heeft verleend, blijven
geldig, totdat zij door die toezichthoudende
autoriteit worden gewijzigd, vervangen of
ingetrokken.

toezichthoudende autoriteit worden
gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

Or. en
Motivering
Doorgifte zonder rechtsgeldig instrument moet onmogelijk zijn. De nieuwe tekst van dit lid
voorziet in een transitieperiode van twee jaar.
Amendement 255
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare
rechten toekennen;

Amendement
b) betrokkenen uitdrukkelijk afdwingbare
rechten toekennen die transparant zijn
voor hen;
Or. en
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Amendement 256
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) de algemene beginselen inzake
gegevensbescherming, namelijk de
doelbinding, de kwaliteit van de gegevens,
de rechtsgrondslag voor verwerking, de
verwerking van gevoelige
persoonsgegevens, de maatregelen om de
beveiliging van de gegevens te waarborgen
en de vereisten die worden gesteld bij
verdere doorgiften aan organisaties die niet
door de bedrijfsvoorschriften zijn
gebonden;

d) de algemene beginselen inzake
gegevensbescherming, namelijk de
doelbinding, minimale
gegevensverwerking, de beperkte
bewaartermijn, de kwaliteit van de
gegevens, privacy by design en by default
en de rechtsgrondslag voor verwerking, de
verwerking van gevoelige
persoonsgegevens; de maatregelen om de
beveiliging van de gegevens te waarborgen
en de vereisten die worden gesteld bij
verdere doorgiften aan organisaties die niet
door de bedrijfsvoorschriften zijn
gebonden;
Or. en

Motivering
Amendement als gevolg van de veranderingen in artikel 5.
Amendement 257
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor bindende
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit
artikel, waaronder de criteria voor hun
goedkeuring en de toepassing van lid 2,
onder b), d), e) en f), op de bindende
bedrijfsvoorschriften van verwerkers, en de
andere vereisten die nodig zijn om de
bescherming van de persoonsgegevens van

3. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming wordt belast met de
taak de criteria en de vereisten voor
bindende bedrijfsvoorschriften nader in te
vullen in de zin van dit artikel, waaronder
de criteria voor hun goedkeuring en de
toepassing van lid 2, onder b), d), e) en f),
op de bindende bedrijfsvoorschriften van
verwerkers, en de andere vereisten die
nodig zijn om de bescherming van de
persoonsgegevens van de betrokkenen te
waarborgen, overeenkomstig artikel 66.
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de betrokkenen te waarborgen.
Or. en

Amendement 258
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De Commissie kan het model en de
procedures voor de elektronische
uitwisseling van informatie over bindende
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit
artikel tussen voor de verwerking
verantwoordelijken, verwerkers en
toezichthoudende autoriteiten nader
vastleggen. De betrokken
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.

4. De Commissie kan het model en de
procedures voor de elektronische
uitwisseling van informatie over bindende
bedrijfsvoorschriften in de zin van dit
artikel tussen voor de verwerking
verantwoordelijken, verwerkers en
toezichthoudende autoriteiten nader
vastleggen. De betrokken
uitvoeringshandelingen worden na
raadpleging van het Europees Comité
voor gegevensbescherming vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
onderzoeksprocedure.
Or. en

Amendement 259
Voorstel voor een verordening
Artikel 43 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 43 bis
Niet door het recht van de Unie
toegestane doorgiften
1. Elk vonnis van een rechtbank of een
gerechtshof dat, of elke beslissing van een
bestuursinstantie van een derde land die,
een voor de verwerking verantwoordelijke
of een verwerker oplegt om
persoonsgegevens door te geven, wordt
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enkel erkend of is enkel afdwingbaar op
basis van en in overeenstemming met een
verdrag tot wederzijdse bijstand of een
internationale overeenkomst die geldt
tussen het verzoekende derde land en de
Unie of een lidstaat.
2. Wanneer een vonnis van een rechtbank
of gerechtshof of een beslissing van een
bestuursinstantie van een derde land een
voor de verwerking verantwoordelijke of
een verwerker verzoekt om
persoonsgegevens mee te delen, brengt de
voor de verwerking verantwoordelijke, en
indien van toepassing zijn
vertegenwoordiger, of de verwerker de
bevoegde toezichthoudende autoriteit
onmiddellijk op de hoogte van het verzoek
en vraagt hij de toezichthoudende
autoriteit overeenkomstig artikel 34, lid 1,
om toestemming voor de doorgifte.
3. De toezichthoudende autoriteit
beoordeelt of de verzochte doorgifte
voldoet aan deze verordening en met
name of de doorgifte overeenkomstig
artikel 44, lid 1, onder d) en e), en lid 5
noodzakelijk en wettelijk verplicht is.
4. De toezichthoudende autoriteit brengt
de bevoegde nationale instantie op de
hoogte van het verzoek. De voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker brengt ook de betrokkene op de
hoogte van het verzoek en van de toelating
door de toezichthoudende autoriteit.
5. De Commissie kan een
uitvoeringshandeling vaststellen waarin
het standaardformaat van de in lid 2
bedoelde mededelingen aan de
toezichthoudende autoriteit en de
kennisgeving aan de in lid 4 bedoelde
betrokkene, evenals de toepasselijke
procedures voor kennisgeving en
voorlichting, zijn vastgelegd. Deze
uitvoeringshandelingen worden na
raadpleging van het Europees Comité
voor gegevensbescherming vastgesteld
volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde
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onderzoeksprocedure.
Or. en
Motivering
Er wordt een nieuw artikel 43 bis voorgesteld waarin de kwestie van verzoeken om toegang
tot in de EU opgeslagen en verwerkte gegevens door overheden of rechtbanken in derde
landen wordt behandeld. De doorgifte mag enkel worden toegekend door de nationale
gegevensbeschermingsautoriteiten na controle dat de doorgifte voldoet aan de verordening en
met name artikel 44, lid 1, onder d) of e) daarvan.
Amendement 260
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter g
Door de Commissie voorgestelde tekst
g) de doorgifte geschiedt vanuit een
openbaar register dat krachtens de EUwetgeving of de nationale wetgeving
bedoeld is om het publiek voor te lichten
en dat door eenieder dan wel door iedere
persoon die zich op een rechtmatig belang
kan beroepen, kan worden geraadpleegd,
voor zover in het betrokken geval is
voldaan aan de voorwaarden van de EUwetgeving of de nationale wetgeving voor
raadpleging; of

Amendement
g) de doorgifte geschiedt vanuit een
openbaar register dat krachtens de EUwetgeving of de nationale wetgeving
bedoeld is om het publiek voor te lichten
en dat door eenieder dan wel door iedere
persoon die zich op een rechtmatig belang
kan beroepen, kan worden geraadpleegd,
voor zover in het betrokken geval is
voldaan aan de voorwaarden van de EUwetgeving of de nationale wetgeving voor
raadpleging en de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker
overeenkomstig artikel 34 eerst
goedkeuring voor de doorgifte(n) heeft
gevraagd bij de toezichthoudende
autoriteit; of
Or. en
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Amendement 261
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – letter h
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de
gerechtvaardigde belangen die door de
voor de verwerking verantwoordelijke of
de verwerker worden nagestreefd, en niet
als frequent of massaal kan worden
beschouwd, en de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker alle
omstandigheden in verband met de
gegevensdoorgifte of de categorie
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en,
indien nodig, op basis van die beoordeling
passende garanties biedt voor de
bescherming van de persoonsgegevens.

h) de doorgifte noodzakelijk is voor de in
artikel 6, leden 1 bis tot en met 1 quater,
vastgelegde gerechtvaardigde belangen die
door de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker worden
nagestreefd, en niet als frequent of massaal
kan worden beschouwd, en de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker alle omstandigheden in verband
met de gegevensdoorgifte of de categorie
gegevensdoorgiften heeft beoordeeld en,
indien nodig, op basis van die beoordeling
passende garanties biedt voor de
bescherming van de persoonsgegevens.
Or. en

Amendement 262
Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van het begrip
"gewichtige redenen van algemeen
belang" in de zin van lid 1, onder d), en
de criteria en de vereisten voor de in lid 1,
onder h), bedoelde passende garanties.

7. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming wordt belast met de
taak overeenkomstig artikel 66 de criteria
en de vereisten voor de in lid 1, onder h),
bedoelde passende garanties nader in te
vullen.

Or. en

PE501.927v04-00

NL

172/239

PR\924343NL.doc

Amendement 263
Voorstel voor een verordening
Artikel 45 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 45 bis
Verslag van de Commissie
De Commissie dient regelmatig, en niet
later dan vanaf vier jaar na de in artikel
91, lid 1, genoemde datum,
[inwerkingtreding van deze verordening]
bij het Europees Parlement en de Raad
een verslag in over de toepassing van
artikelen 40 tot en met 45. Voor dit doel
kan de Commissie de lidstaten en de
toezichthoudende autoriteiten om
gegevens verzoeken, die onverwijld
moeten worden toegezonden. Dit verslag
wordt openbaar gemaakt.
Or. en

Amendement 264
Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de
toezichthoudende autoriteit kan beschikken
over passende menselijke, technische en
financiële middelen, en de huisvesting en
infrastructuur die nodig zijn om haar taken
en bevoegdheden, waaronder die in het
kader van wederzijdse bijstand,
samenwerking en deelname aan het
Europees Comité voor
gegevensbescherming, effectief uit te
voeren en uit te oefenen.

5. Elke lidstaat zorgt ervoor dat de
toezichthoudende autoriteit kan beschikken
over passende menselijke, technische en
financiële middelen, en de huisvesting en
infrastructuur die nodig zijn om haar taken
en bevoegdheden, waaronder die in het
kader van wederzijdse bijstand,
samenwerking en deelname aan het
Europees Comité voor
gegevensbescherming, effectief uit te
voeren en uit te oefenen. De
toereikendheid van de middelen wordt
bepaald in het licht van de omvang van de
populatie en het volume van de te
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verwerken persoonsgegevens.
Or. en
Motivering
Toezichthoudende autoriteiten, die volledig onafhankelijk moeten zijn, moeten voldoende
middelen krijgen om hun taken doeltreffend uit te kunnen voeren. Dit amendement verschaft
duidelijke richtsnoeren over hoe de toereikendheid van middelen bepaald moeten worden. Zie
de bijbehorende amendementen op overweging 95.

Amendement 265
Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 7 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
7 bis. Elke lidstaat moet ervoor zorgen dat
de toezichthoudende autoriteit uitsluitend
om redenen van begrotingsbewaking
verantwoording aan het nationaal
parlement hoeft af te leggen.
Or. en
Motivering

Onafhankelijkheid is een cruciale vereiste voor een doeltreffende werking van de
toezichthoudende autoriteit. Volledige onafhankelijkheid bij het uitvoeren van
toezichthoudende taken kan enkel gewaarborgd worden als de instantie waaraan de
gegevensbeschermingsautoriteit uiteindelijk rekenschap moet afleggen, onpartijdig is. Om
representatief te zijn kan een dergelijke instantie enkel een van de betrokken lidstaten zijn.
Amendement 266
Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 7 ter
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
7 ter. Elke lidstaat moet ervoor zorgen dat
de toezichthoudende autoriteit
overeenkomstig artikel 66 uitsluitend om

PE501.927v04-00

NL

174/239

PR\924343NL.doc

redenen van begrotingsbewaking
verantwoording aan het nationaal
parlement hoeft af te leggen.
Or. en
Motivering
Dit amendement biedt een leidraad in de procedure voor het bepalen van de toereikendheid
van de middelen. Zie het bijbehorende amendement op artikel 47, lid 5.
Amendement 267
Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de
toezichthoudende autoriteit ofwel door het
parlement ofwel door de regering van de
betrokken lidstaat worden benoemd.

1. De lidstaten bepalen dat de leden van de
toezichthoudende autoriteit, na
raadpleging van het parlement, ofwel
door het parlement ofwel door de regering
van de betrokken lidstaat worden benoemd.
Or. en

Motivering
De leden van de toezichthoudende autoriteit moeten ofwel door het parlement zelf ofwel door
de overheid na raadpleging van het parlement, worden aangesteld.
Amendement 268
Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid -1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
-1 bis. Elke toezichthoudende autoriteit is,
onverminderd artikel 54 bis, bevoegd om
toezicht te houden op alle
gegevensverwerkingsactiviteiten die op het
grondgebied van zijn eigen lidstaat
plaatsvinden of waarbij persoonsgegevens
van inwoners van zijn lidstaat worden
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verwerkt.
Or. en
Motivering
Er wordt een alternatieve conformiteitstoetsing voorgesteld die het idee van een
hoofdinstantie behoudt, maar ook vertrouwt op nauwe samenwerking tussen de instanties om
de samenhang te verzekeren. Een autoriteit moeten altijd medebevoegd zijn voor het toezicht
wanneer inwoners uit haar lidstaat betrokken zijn. Zie het bijbehorende lid 1 en artikel 54 bis
(nieuw).
Amendement 269
Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Elke toezichthoudende autoriteit oefent
op het grondgebied van haar lidstaat de
bevoegdheden uit die haar overeenkomstig
deze verordening zijn toegekend.

1. Elke toezichthoudende autoriteit oefent,
onverminderd artikel 74, op het
grondgebied van haar lidstaat de
bevoegdheden uit die haar overeenkomstig
deze verordening zijn toegekend.
Or. en

Motivering
Er wordt een alternatieve conformiteitstoetsing voorgesteld die het idee van een
hoofdinstantie behoudt, maar ook vertrouwt op nauwe samenwerking tussen de instanties om
de samenhang te verzekeren. Hoewel ze medebevoegd zijn voor het toezicht (zie amendement
op lid 1 bis (nieuw), moeten de instanties hun bevoegdheid enkel kunnen uitoefenen in hun
lidstaat. Er wordt een verduidelijking voorgesteld, die bepaalt dat overeenkomstig artikel 74
toezichthoudende autoriteiten in een andere lidstaat naar de rechtbank kunnen stappen. Zie
het bijbehorende lid 1 bis en artikel 54 bis (nieuw).
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Amendement 270
Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer de verwerking van
persoonsgegevens plaatsvindt in het kader
van de activiteiten van een vestiging van
een voor de verwerking verantwoordelijke
of een verwerker in de Unie, en de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker is in meer dan één lidstaat
gevestigd, is de toezichthoudende
autoriteit van de belangrijkste vestiging
van de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker
bevoegd voor het toezicht op de
verwerkingen van de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker in alle
lidstaten, onverminderd de bepalingen
van hoofdstuk VII van deze verordening.

Schrappen

Or. en
Motivering
Er wordt een alternatieve conformiteitstoetsing voorgesteld die het idee van een
hoofdinstantie behoudt, maar ook vertrouwt op nauwe samenwerking tussen de instanties om
de samenhangend te verzekeren. Een autoriteit moeten altijd medebevoegd zijn voor het
toezicht wanneer inwoners uit haar lidstaat betrokken zijn. Zie het bijbehorende lid 1 en 1 bis
en artikel 54 bis (nieuw).
Amendement 271
Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) neemt kennis van klachten van
betrokkenen of van verenigingen die
overeenkomstig artikel 73 betrokkenen
vertegenwoordigen, onderzoekt de
aangelegenheid in de mate waarin dat
nodig is en stelt de betrokkene of de
PR\924343NL.doc

Amendement
b) neemt kennis van klachten van
betrokkenen of van verenigingen die
overeenkomstig artikel 73, onderzoekt de
aangelegenheid in de mate waarin dat
nodig is en stelt de betrokkene of de
vereniging binnen een redelijke termijn in
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vereniging binnen een redelijke termijn in
kennis van de vooruitgang en het resultaat
van de klacht, met name of verder
onderzoek of coördinatie met een andere
toezichthoudende autoriteit nodig is;

kennis van de vooruitgang en het resultaat
van de klacht, met name of verder
onderzoek of coördinatie met een andere
toezichthoudende autoriteit nodig is;

Or. en
Motivering
Er moeten meer mogelijkheden worden verschaft om doeltreffend verhaal te halen, ook voor
verenigingen die in het algemeen belang handelen. Zie het bijbehorende amendement op
artikel 73, lid 2, overweging 112.
Amendement 272
Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter d
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d) verricht onderzoeken hetzij op eigen
initiatief, hetzij op basis van een klacht of
op verzoek van een andere
toezichthoudende autoriteit, en stelt de
betrokkene, als die bij die
toezichthoudende autoriteit een klacht
heeft ingediend, binnen een redelijke
termijn in kennis van het resultaat van de
onderzoeken;

d) verricht onderzoeken, inspecties en
audits hetzij op eigen initiatief, hetzij op
basis van een klacht of op verzoek van een
andere toezichthoudende autoriteit, en stelt
de betrokkene, als die bij die
toezichthoudende autoriteit een klacht
heeft ingediend, binnen een redelijke
termijn in kennis van het resultaat van de
onderzoeken;
Or. en

Motivering
Inspecties en audits toegevoegd aan de bevoegdheden van de instanties.
Amendement 273
Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst
6. Wanneer verzoeken kennelijk
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buitensporig zijn, met name door hun
repetitieve karakter, kan de
toezichthoudende autoriteit een vergoeding
in rekening brengen of ervoor opteren om
de door de betrokkene gevraagde
maatregelen niet te nemen. De bewijslast
met betrekking tot het kennelijk
buitensporige karakter van het verzoek rust
op de toezichthoudende autoriteit.

buitensporig zijn, met name door hun
repetitieve karakter, kan de
toezichthoudende autoriteit een billijke
vergoeding in rekening brengen. De
bewijslast met betrekking tot het kennelijk
buitensporige karakter van de klacht rust
op de toezichthoudende autoriteit.

Or. en
Motivering
De toezichthoudende autoriteit moet klachten altijd behandelen, maar mag een billijke
vergoeding eisen indien deze duidelijk buitensporig zijn.
Amendement 274
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst
4. Elke toezichthoudende autoriteit is
bevoegd om administratieve inbreuken te
bestraffen, met name die welke in artikel
79, leden 4, 5 en 6, zijn vermeld.

Amendement
4. Elke toezichthoudende autoriteit is
overeenkomstig artikel 79 bevoegd om
administratieve inbreuken te bestraffen.

Or. en
Motivering
Amendement als gevolg van de veranderingen in artikel 79. Het systeem van sancties is
verduidelijkt door objectieve criteria op te nemen waarmee rekening moet worden gehouden
om de omvang van de boete te bepalen die een gegevensbeschermingsautoriteit mag
opleggen. Zie de bijbehorende amendementen bij artikel 79.
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Amendement 275
Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 4 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
4 bis. Deze bevoegdheden moeten
doeltreffend, evenredig en preventief
worden uitgeoefend.
Or. en
Motivering

Verduidelijking dat, in overeenstemming met de algemene regels voor administratieve
sancties, toezichthoudende autoriteiten hun bevoegdheden op een doeltreffende, evenredige
en preventieve manier moeten uitoefenen.
Amendement 276
Voorstel voor een verordening
Artikel 54
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke toezichthoudende autoriteit stelt
jaarlijks een verslag over haar activiteiten
op. Het verslag wordt ingediend bij het
nationale parlement, ter beschikking
gesteld van de Commissie en het Europees
Comité voor gegevensbescherming, en
openbaar gemaakt.

Elke toezichthoudende autoriteit stelt ten
minste elke twee jaar een verslag over haar
activiteiten op. Het verslag wordt
ingediend bij het nationale parlement, ter
beschikking gesteld van de Commissie en
het Europees Comité voor
gegevensbescherming, en openbaar
gemaakt.
Or. en

Motivering
Elke toezichthoudende autoriteit stelt ten minste elke twee jaar een verslag over haar
activiteiten op. Dit is beter haalbaar en leidt tot een efficiënter gebruik van middelen dan het
door de Commissie voorgestelde jaarlijkse verslag. Autoriteiten die jaarlijkse verslagen
publiceren kunnen dit nog steeds doen.
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Amendement 277
Voorstel voor een verordening
Artikel 54 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 54 bis
Hoofdautoriteit
1. Wanneer persoonsgegevens worden
verwerkt in het kader van de activiteiten
van een vestiging van een voor de
verwerking verantwoordelijke of een
verwerker in de Unie en de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker in meer dan één lidstaat is
gevestigd, of wanneer de
persoonsgegevens van inwoners van
meerdere lidstaten worden verwerkt,
handelt de toezichthoudende autoriteit
van de hoofdvestiging van de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker als enig contactpunt voor de
voor de verwerking verantwoordelijke of
de verwerker.
2. De hoofdautoriteit waarborgt tijdens
alle fasen van de controleprocedure tegen
een voor de verwerking verantwoordelijke
of een verwerker in de zin van lid 1 de
coördinatie met de betrokken autoriteiten.
Daartoe dient ze met name alle relevante
gegevens in en raadpleegt ze andere
instanties alvorens een maatregel aan te
nemen die erop gericht is rechtsgevolgen
te hebben voor de voor de verwerking
verantwoordelijke of voor de verwerker in
de zin van lid 1. De hoofdautoriteit houdt
zoveel mogelijk rekening met het advies
van de betrokken autoriteiten.
3. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming richt op verzoek
van de bevoegde instantie een enkel
contactpunt in voor de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker en
waarborgt de coördinatie met andere
betrokken toezichthoudende autoriteiten,
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in het geval dat:
a) uit de feiten niet duidelijk blijkt, of de
bevoegde autoriteiten het niet eens zijn
over, welke toezichthoudende autoriteit
als enig contactpunt moet handelen;
b) de voor de verwerking
verantwoordelijke niet in de Unie
gevestigd is, maar hij de gegevens van
inwoners van verschillende lidstaten
binnen het toepassingsgebied van deze
verordening verwerkt.
4. Indien het Europees Comité voor
gegevensbescherming een besluit neemt
overeenkomstig artikel 58, lid 8 ter, kan
de Commissie hiertegen beroep
aantekenen bij het Hof van Justitie van de
Europese Unie op basis van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese
Unie.
Or. en
Motivering
Elke autoriteit is bevoegd om toezicht te houden op verwerkingshandelingen op haar
grondgebied of waarbij inwoners van haar grondgebied betrokken zijn. In het geval van
verwerkingsactiviteiten door een voor de verwerking verantwoordelijke of een verwerker die
is gevestigd in meer dan één lidstaat of waarbij inwoners uit verschillende lidstaten betrokken
zijn, is de autoriteit van de lidstaat van de hoofdvestiging van de voor de verwerking
verantwoordelijke de hoofdautoriteit die handelt als enig contactpunt voor de voor de
verwerking verantwoordelijke of de verwerker (centraal aanspreekpunt). De hoofdautoriteit
waarborgt de coördinatie met de betrokken autoriteiten en raadpleegt andere autoriteiten
alvorens een maatregel aan te nemen. Indien er meningsverschillen zijn tussen de betrokken
autoriteiten, wordt de kwestie behandelt door het Europees Comité voor
gegevensbescherming in het kader van de nieuwe conformiteitstoetsing. Zie de bijbehorende
artikelen 51, lid 1, en 58.
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Amendement 278
Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De toezichthoudende autoriteiten
verstrekken elkaar relevante informatie en
wederzijdse bijstand om deze verordening
op een consequente manier ten uitvoer te
leggen en toe te passen, en nemen
maatregelen om effectief met elkaar samen
te werken. De wederzijdse samenwerking
bestrijkt met name verzoeken om
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals
verzoeken om voorafgaande
toestemmingen en raadplegingen,
inspecties en de snelle mededeling van
informatie over de opening en het verloop
van dossiers wanneer een verwerking
betrekking kan hebben op betrokkenen in
verschillende lidstaten.

1. De toezichthoudende autoriteiten
verstrekken elkaar relevante informatie en
wederzijdse bijstand om deze verordening
op een consequente manier ten uitvoer te
leggen en toe te passen, en nemen
maatregelen om effectief met elkaar samen
te werken. De wederzijdse samenwerking
bestrijkt met name verzoeken om
informatie en toezichtsmaatregelen, zoals
verzoeken om voorafgaande
toestemmingen en raadplegingen,
inspecties en de snelle mededeling van
informatie over de opening en het verloop
van dossiers wanneer de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker vestigingen heeft in meerdere
lidstaten of wanneer een verwerking
betrekking kan hebben op betrokkenen in
verschillende lidstaten. De hoofdautoriteit
zoals gedefinieerd in artikel 54 bis draagt
zorg voor de coördinatie met de betrokken
toezichthoudende autoriteiten en fungeert
als enig contactpunt voor de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker.
Or. en

Motivering
Indien er bij wederzijdse bijstand meerdere autoriteiten zijn betrokken, zorgt de
hoofdautoriteit voor de coördinatie tussen de betrokken toezichthoudende partijen en fungeert
deze als enig contactpunt voor de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.
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Amendement 279
Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 4 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) zij niet bevoegd is voor het verzoek; of

a) zij niet bevoegd is voor het verzoek of
de activiteiten die zij verzocht is uit te
voeren; of
Or. en
Motivering

Een toezichthoudende autoriteit die verzocht is bijstand te verlenen, mag die niet weigeren
tenzij zij niet bevoegd is voor het verzoek of voor de activiteiten die zij verzocht is uit te
voeren.

Amendement 280
Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 10
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10. De Commissie kan het model en de
procedures vastleggen voor de wederzijdse
bijstand overeenkomstig dit artikel, alsook
de regelingen voor de elektronische
uitwisseling van informatie tussen
toezichthoudende autoriteiten onderling en
tussen toezichthoudende autoriteiten en het
Europees Comité voor
gegevensbescherming, waaronder het in
lid 6 bedoelde standaardformulier. Die
uitvoeringshandelingen worden
vastgesteld volgens de in artikel 87, lid 2,
bedoelde onderzoeksprocedure.

10. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming kan het model en de
procedures vastleggen voor de wederzijdse
bijstand overeenkomstig dit artikel, alsook
de regelingen voor de elektronische
uitwisseling van informatie tussen
toezichthoudende autoriteiten onderling en
tussen toezichthoudende autoriteiten en het
Europees Comité voor
gegevensbescherming, waaronder het in
lid 6 bedoelde standaardformulier.

Or. en
Motivering
Het kan aan het Europees Comité voor gegevensbescherming in plaats van de Commissie
PE501.927v04-00

NL

184/239

PR\924343NL.doc

worden overgelaten om het model en de procedures voor de wederzijdse bijstand vast te
leggen.

Amendement 281
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. In gevallen waarin een verwerking
betrekking heeft op betrokkenen in
verschillende lidstaten heeft de
toezichthoudende autoriteit van elk van die
lidstaten het recht aan de gezamenlijke
onderzoeksmissies of de gezamenlijke
maatregelen deel te nemen. De bevoegde
toezichthoudende autoriteit nodigt de
toezichthoudende autoriteit van elk van die
lidstaten uit tot deelname aan de
respectieve gezamenlijke
onderzoeksmissies of gezamenlijke
maatregelen en beantwoordt onverwijld het
verzoek van een toezichthoudende
autoriteit om daaraan deel te nemen.

2. In gevallen waarin de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker vestigingen heeft in meerdere
lidstaten of waarin een verwerking
betrekking heeft op betrokkenen in
verschillende lidstaten heeft de
toezichthoudende autoriteit van elk van die
lidstaten het recht aan de gezamenlijke
onderzoeksmissies of de gezamenlijke
maatregelen deel te nemen. De
hoofdautoriteit zoals gedefinieerd in
artikel 54 bis nodigt de toezichthoudende
autoriteit van elk van die lidstaten uit tot
deelname aan de respectieve gezamenlijke
onderzoeksmissies of gezamenlijke
maatregelen en beantwoordt onverwijld het
verzoek van een toezichthoudende
autoriteit om daaraan deel te nemen. De
hoofdautoriteit fungeert als het enig
contactpunt voor de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker.
Or. en

Motivering
De hoofdautoriteit zoals gedefinieerd in artikel 54 bis draagt zorg voor de coördinatie van
gezamenlijke maatregelen tussen de betrokken toezichthoudende autoriteiten en fungeert als
enig contactpunt voor de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.
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Amendement 282
Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Wanneer een toezichthoudende autoriteit
niet binnen één maand aan de in lid 2
vastgestelde verplichting voldoet, zijn de
andere toezichthoudende autoriteiten
bevoegd om overeenkomstig artikel 51,
lid 1, een voorlopige maatregel op het
grondgebied van haar lidstaat te nemen.

5. Wanneer een toezichthoudende autoriteit
niet binnen één maand aan de in lid 2
vastgestelde verplichting voldoet, zijn de
andere toezichthoudende autoriteiten
bevoegd om overeenkomstig artikel 51,
lid 2, een voorlopige maatregel op het
grondgebied van haar lidstaat te nemen.
Or. en

Motivering
Dit amendement vloeit voort uit de nieuwe conformiteitstoetsing waarin het concept van
hoofdautoriteit overeind wordt gehouden, maar die ten behoeve van de benodigde
consistentie tevens uitgaat van nauwe samenwerking tussen autoriteiten. Zie de hiermee
samenhangende amendementen op artikel 51, lid 1, artikel 51, lid 1 bis en artikel 51, lid 2.
Amendement 283
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
a) betrekking heeft op verwerkingen die
verband houden met het aanbieden van
goederen of diensten aan betrokkenen in
verschillende lidstaten, of met het
observeren van hun gedrag; of

Amendement
a) betrekking heeft op verwerkingen die
verband houden met het aanbieden van
goederen of diensten aan betrokkenen in
verschillende lidstaten, of met het
observeren van betrokkenen in meerdere
lidstaten; of
Or. en
Motivering

Dit amendement vloeit voort uit de nieuwe conformiteitstoetsing waarin het concept van
hoofdautoriteit overeind wordt gehouden, maar die ten behoeve van de benodigde
consistentie tevens uitgaat van nauwe samenwerking tussen autoriteiten. Zie de hiermee
samenhangende amendementen op artikel 51, lid 1, artikel 51, lid 1 bis en artikel 51, lid 2.
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Amendement 284
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de vaststelling beoogt van een lijst van
verwerkingen waarvoor overeenkomstig
artikel 34, lid 5, voorafgaande
raadpleging moet plaatsvinden; of

Schrappen

Or. en
Motivering
Dit amendement vloeit voort uit het nieuwe artikel 34 dat bepaalt dat deze lijst om redenen
van consistentie voortaan altijd wordt opgesteld door de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming.

Amendement 285
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het
Europees Comité voor
gegevensbescherming kan verzoeken dat
een aangelegenheid aan de
conformiteitstoetsing wordt onderworpen,
met name wanneer een toezichthoudende
autoriteit geen in lid 2 bedoelde
ontwerpmaatregel meedeelt of niet voldoet
aan de verplichting tot wederzijdse bijstand
overeenkomstig artikel 55 of de
verplichting inzake gezamenlijke
maatregelen overeenkomstig artikel 56.

3. Elke toezichthoudende autoriteit of het
Europees Comité voor
gegevensbescherming kan verzoeken dat
een aangelegenheid aan de
conformiteitstoetsing wordt onderworpen,
met name wanneer een toezichthoudende
autoriteit geen in lid 2 bedoelde
ontwerpmaatregel meedeelt of niet voldoet
aan de verplichting tot wederzijdse bijstand
overeenkomstig artikel 55 of de
verplichting inzake gezamenlijke
maatregelen overeenkomstig artikel 56, of
indien een bevoegde toezichthoudende
autoriteit het niet eens is met de door de
hoofdautoriteit overeenkomstig artikel 54
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bis, lid 5 voorgestelde ontwerpmaatregel.
Or. en
Motivering
Dit amendement vloeit voort uit het nieuwe artikel 54 bis (hoofdautoriteit). Elke
toezichthoudende autoriteit of anderszins het Europees Comité voor gegevensbescherming
kan ook verzoeken tot onderwerping van een aangelegenheid aan de conformiteitstoetsing,
onder meer wanneer een bevoegde toezichthoudende autoriteit het niet eens is met de door de
hoofdautoriteit voorgestelde ontwerpmaatregel. Zie het hiermee samenhangende amendement
op lid 3 van artikel 54 bis.
Amendement 286
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming brengt over de
aangelegenheid een advies uit, indien het
Europees Comité daartoe beslist met
gewone meerderheid van stemmen van zijn
leden of indien een toezichthoudende
autoriteit of de Commissie binnen één
week nadat de relevante informatie
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom
verzoekt. Het advies wordt binnen één
maand vastgesteld met gewone
meerderheid van stemmen van de leden
van het Europees Comité voor
gegevensbescherming. De voorzitter van
het Europees Comité voor
gegevensbescherming stelt zonder
onnodige vertraging de in de leden 1 en 3
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de
Commissie en de overeenkomstig
artikel 51 bevoegde toezichthoudende
autoriteit in kennis van het advies en
maakt dat advies bekend.

7. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming brengt over de
aangelegenheid een advies uit, indien het
Europees Comité daartoe beslist met
gewone meerderheid van stemmen van zijn
leden of indien een toezichthoudende
autoriteit of de Commissie binnen twee
weken nadat de relevante informatie
overeenkomstig lid 5 is verstrekt, daarom
verzoekt. Het advies wordt binnen twee
maanden vastgesteld met gewone
meerderheid van stemmen van de leden
van het Europees Comité voor
gegevensbescherming. De voorzitter van
het Europees Comité voor
gegevensbescherming stelt zonder
onnodige vertraging de in de leden 1 en 3
bedoelde toezichthoudende autoriteit, de
Commissie en de overeenkomstig
artikel 51, lid 1 bevoegde
toezichthoudende autoriteiten in kennis
van het advies en maakt dat advies bekend.
Or. en
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Motivering
Deze voorgestelde nieuwe termijnen voor adviezen van het Europees Comité voor
gegevensbescherming lijken heel wat realistischer. De laatste wijziging vloeit voort uit de
structuur van artikel 51.
Amendement 287
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende
autoriteit en de overeenkomstig artikel 51
bevoegde toezichthoudende autoriteit
nemen het advies van het Europees Comité
voor gegevensbescherming in aanmerking
en delen de voorzitter van het Europees
Comité voor gegevensbescherming en de
Commissie binnen twee weken nadat het
advies door de voorzitter van het Europees
Comité voor gegevensbescherming ter
kennis is gebracht, elektronisch door
middel van een standaardformulier mee of
zij hun ontwerpmaatregel handhaven of
wijzigen en delen in voorkomend geval de
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.

8. De in lid 1 bedoelde toezichthoudende
autoriteit en de overeenkomstig artikel 51,
lid 1 bevoegde toezichthoudende
autoriteiten houden verregaand rekening
met het advies van het Europees Comité
voor gegevensbescherming en delen de
voorzitter van het Europees Comité voor
gegevensbescherming en de Commissie
binnen twee weken nadat het advies door
de voorzitter van het Europees Comité
voor gegevensbescherming ter kennis is
gebracht, elektronisch door middel van een
standaardformulier mee of zij hun
ontwerpmaatregel handhaven of wijzigen
en delen in voorkomend geval de
gewijzigde ontwerpmaatregel mee.
Or. en

Amendement 288
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
8 bis. Ingeval de hoofdautoriteit zoals
gedefinieerd in artikel 54 bis het advies
van het Europees Comité voor
gegevensbescherming niet wenst op te
volgen, stelt zij het Europees Comité voor
gegevensbescherming alsook de
Commissie hiervan binnen één maand in
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kennis, vergezeld van een onderbouwde
motivering.
Or. en
Motivering
Indien de hoofdautoriteit niet van zin is het advies op te volgen, stelt zij het Europees Comité
voor gegevensbescherming alsook de Commissie in kennis en onderbouwt zij dat besluit.
Hiermee wordt ervoor gezorgd dat er alleen al om procedurele redenen verregaand rekening
wordt gehouden met de adviezen van het Comité.

Amendement 289
Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 8 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
8 ter. Ingeval het Europees Comité voor
gegevensbescherming nog altijd bezwaren
heeft tegen de maatregel van de
toezichthoudende autoriteit zoals bedoeld
in lid 9, kan het bij tweederde
meerderheid een voor de
toezichthoudende autoriteit bindende
maatregel treffen.
Or. en
Motivering

Het Europees Comité voor gegevensbescherming kan bij gekwalificeerde meerderheid een
voor de toezichthoudende autoriteit juridisch bindend definitief besluit nemen. Dit besluit kan
worden onderworpen aan rechterlijke toetsing (artikel 45 bis, 55 en 58). De Commissie kan
dit besluit tevens aanvechten ten overstaan van het Hof van Justitie van de EU en om
schorsing van de maatregel vragen (artikel 61 bis). Hierdoor komt de onafhankelijkheid van
toezichthoudende autoriteiten op geen enkele wijze in het geding, omdat het hier om
onafhankelijkheid van inmenging door overheden of andere entiteiten gaat. Onafhankelijke
autoriteiten kunnen tevens collectief als orgaan een onafhankelijk besluit nemen dat dan
bindend is voor henzelf.
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Amendement 290
Voorstel voor een verordening
Artikel 59
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Advies van de Commissie

Schrappen

1. Om ervoor te zorgen dat deze
verordening correct en consequent wordt
toegepast, kan de Commissie binnen tien
weken nadat een aangelegenheid
overeenkomstig artikel 58 is voorgelegd,
of uiterlijk binnen zes weken in het geval
van artikel 61, een advies vaststellen in
verband met aangelegenheden die haar
overeenkomstig de artikelen 58 of 61 zijn
voorgelegd.
2. Wanneer de Commissie overeenkomstig
lid 1 een advies heeft vastgesteld, neemt
de betrokken toezichthoudende autoriteit
het advies van de Commissie zoveel
mogelijk in aanmerking en deelt zij de
Commissie en het Europees Comité voor
gegevensbescherming mee of zij
voornemens is haar ontwerpmaatregel te
handhaven of te wijzigen.
3. Tijdens de in lid 1 bedoelde periode stelt
de toezichthoudende autoriteit de
ontwerpmaatregel niet vast.
4. Wanneer de betrokken
toezichthoudende autoriteit niet
voornemens is het advies van de
Commissie te volgen, stelt zij de
Commissie en het Europees Comité voor
gegevensbescherming daarvan binnen de
in lid 1 bedoelde termijn in kennis. In dat
geval wordt de ontwerpmaatregel
gedurende nog één maand niet
vastgesteld.
Or. en
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Motivering
Dit artikel is geschrapt als gevolg van de nieuwe door de rapporteur voorgestelde
conformiteitstoetsing. De nieuwe mogelijkheden van de Commissie om in te grijpen en
besluiten aan te vechten voor het Hof zijn nu uiteengezet in artikel 61 bis (nieuw).
Amendement 291
Voorstel voor een verordening
Artikel 60
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Schorsing van een ontwerpmaatregel

Schrappen

1. Binnen één maand na de in artikel 59,
lid 4, bedoelde mededeling kan de
Commissie, wanneer zij ernstig betwijfelt
of de ontwerpmaatregel voor correcte
toepassing van deze verordening zorgt of
anderszins tot inconsequente toepassing
zou leiden, een met redenen omkleed
besluit vaststellen, waarin de
toezichthoudende autoriteit gevraagd
wordt de vaststelling van de
ontwerpmaatregel te schorsen, rekening
houdend met het advies dat
overeenkomstig artikel 58, lid 7, of
artikel 61, lid 2, door het Europees Comité
voor gegevensbescherming is uitgebracht,
indien dat nodig lijkt om:
(a) de uiteenlopende standpunten van de
toezichthoudende autoriteit en het
Europees Comité voor
gegevensbescherming te verzoenen, als
dat nog mogelijk blijkt; of
(b) overeenkomstig artikel 62, lid 1,
onder a), een maatregel vast te stellen.
2. De Commissie legt de duur van de
schorsing vast, die evenwel niet langer
mag zijn dan twaalf maanden.
3. Tijdens de in lid 2 bedoelde periode
mag de toezichthoudende autoriteit de
ontwerpmaatregel niet vaststellen.
Or. en
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Motivering
Dit artikel is geschrapt als gevolg van de nieuwe door de rapporteur voorgestelde
conformiteitstoetsing. De nieuwe mogelijkheden van de Commissie om in te grijpen en
besluiten aan te vechten voor het Hof zijn nu uiteengezet in artikel 61 bis (nieuw).
Amendement 292
Voorstel voor een verordening
Artikel 61 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 61 bis
Optreden van de Commissie
1. Om ervoor te zorgen dat deze
verordening correct en consequent wordt
toegepast, kan de Commissie binnen tien
weken nadat een aangelegenheid
overeenkomstig artikel 58 is voorgelegd,
of uiterlijk binnen zes weken in het geval
van artikel 61, een advies vaststellen in
verband met aangelegenheden die
overeenkomstig de artikelen 58 of 61 zijn
voorgelegd.
2. Wanneer de Commissie overeenkomstig
lid 1 een advies heeft vastgesteld, neemt
de betrokken toezichthoudende autoriteit
het advies van de Commissie zoveel
mogelijk in aanmerking en deelt zij de
Commissie en het Europees Comité voor
gegevensbescherming mee of zij
voornemens is haar ontwerpmaatregel te
handhaven of te wijzigen.
3. Wanneer de betrokken
toezichthoudende autoriteit niet
voornemens is het advies van de
Commissie te volgen, stelt zij de
Commissie en het Europees Comité voor
gegevensbescherming daarvan binnen één
maand in kennis, voorzien van een
onderbouwde motivering. Deze
onderbouwde motivering wordt openbaar
gemaakt.
4. In the event of a decision of the
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European Data Protection Board
pursuant to Article 58(8b), the
Commission may appeal against it before
the Court of Justice of the European
Union on the basis of the Treaty on the
Functioning of the European Union.
Or. en
Motivering
De Commissie kan een besluit nemen over kwesties die onderworpen worden aan de nieuwe
conformiteitstoetsing. De desbetreffende toezichthoudende autoriteit dient daar vervolgens
verregaand rekening mee te houden. Indien de toezichthoudende autoriteit dit besluit van de
Commissie niet opvolgt, dient zij daartoe een onderbouwde motivering te geven. De
Commissie kan in laatste instantie een bindend besluit van het Europees Comité voor
gegevensbescherming aanvechten bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en schorsing
van de maatregel vragen.
Amendement 293
Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. De Commissie kan
uitvoeringshandelingen vaststellen om:

Amendement
1. De Commissie kan na advies te hebben
ingewonnen bij het Europees Comité voor
gegevensbescherming
uitvoeringshandelingen vaststellen om
Or. en

Amendement 294
Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst
a) te besluiten over de correcte toepassing
van deze verordening overeenkomstig
haar doelstellingen en vereisten in
verband met aangelegenheden die
overeenkomstig artikel 58 of artikel 61
PE501.927v04-00
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door toezichthoudende autoriteiten zijn
meegedeeld, een aangelegenheid
waarvoor overeenkomstig artikel 60, lid 1,
een met redenen omkleed besluit is
vastgesteld of een aangelegenheid
waarvoor een toezichthoudende autoriteit
geen ontwerpmaatregel indient en zij
heeft meegedeeld dat zij niet voornemens
is het overeenkomstig artikel 59 door de
Commissie vastgestelde advies te volgen;
Or. en
Motivering
Dit artikel is geschrapt als gevolg van de nieuwe door de rapporteur voorgestelde
conformiteitstoetsing. De nieuwe mogelijkheden van de Commissie om in te grijpen en
besluiten aan te vechten voor het Hof zijn nu uiteengezet in artikel 61 bis (nieuw).
Amendement 295
Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c) het model en de procedures voor de
toepassing van de in deze afdeling
bedoelde conformiteitstoetsing vast te
leggen;

Amendement
Schrappen

Or. en
Motivering
Het model en de procedures voor de nieuwe conformiteitstoetsing dienen te worden
vastgesteld door het Europees Comité voor gegevensbescherming en niet door de Commissie,
en wel omdat het hier in de meeste gevallen om de betrekkingen tussen de toezichthoudende
autoriteiten zelf zal gaan.
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Amendement 296
Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie stelt om dwingende en
gegronde redenen van spoedeisendheid
die verband houden met de belangen van
betrokkenen in de in lid 1, onder a),
bedoelde gevallen, onmiddellijk van
toepassing zijnde uitvoeringshandelingen
vast volgens de in artikel 87, lid 3,
bedoelde procedure. Die handelingen
blijven geldig voor een duur die niet
langer mag zijn dan twaalf maanden.

Schrappen

Or. en
Motivering
Dit artikel is geschrapt als gevolg van de nieuwe door de rapporteur voorgestelde
conformiteitstoetsing. De nieuwe mogelijkheden van de Commissie om in te grijpen en
besluiten aan te vechten voor het Hof zijn nu uiteengezet in artikel 61 bis (nieuw).
Amendement 297
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming zorgt ervoor dat
deze verordening consequent wordt
toegepast. Daartoe verricht het Europees
Comité voor gegevensbescherming op
eigen initiatief of op verzoek van de
Commissie de volgende activiteiten:

Amendement
1. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming zorgt ervoor dat
deze verordening consequent wordt
toegepast. Daartoe verricht het Europees
Comité voor gegevensbescherming op
eigen initiatief of op verzoek van het
Europees Parlement, de Raad en de
Commissie de volgende activiteiten:
Or. en
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Motivering
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming dient tevens op verzoek van het
Europees Parlement of de Raad op te kunnen treden.
Amendement 298
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter a
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a) adviseren van de Commissie over
aangelegenheden in verband met de
bescherming van persoonsgegevens in de
Unie, waaronder alle voorgestelde
wijzigingen van deze verordening;

a) adviseren van de Europese instellingen
over aangelegenheden in verband met de
bescherming van persoonsgegevens in de
Unie, waaronder alle voorgestelde
wijzigingen van deze verordening;
Or. en
Motivering

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming dient alle Europese instellingen van
advies te kunnen dienen.
Amendement 299
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) onderzoeken van, op eigen initiatief of
op verzoek van één van zijn leden of op
verzoek van de Commissie, van alle
kwesties in verband met de toepassing van
deze verordening en opstellen van
richtsnoeren, aanbevelingen en beste
praktijken voor de toezichthoudende
autoriteiten, teneinde te bevorderen dat
deze verordening consequent wordt
toegepast;

b) onderzoeken van, op eigen initiatief of
op verzoek van één van zijn leden of op
verzoek van het Europees Parlement, de
Raad of de Commissie, alle kwesties in
verband met de toepassing van deze
verordening en opstellen van richtsnoeren,
aanbevelingen en beste praktijken voor de
toezichthoudende autoriteiten, met
inbegrip over het gebruik van
handhavingsbevoegdheden, teneinde te
bevorderen dat deze verordening
consequent wordt toegepast, including on
the use of enforcement powers;
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Or. en
Motivering
De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming dient tevens op te kunnen treden op
verzoek van het Europees Parlement of de Raad.
Amendement 300
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter d bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
d bis) besluiten te nemen inzake
ontwerpmaatregelen van een
toezichthoudende autoriteit
overeenkomstig artikel 58, lid 8 ter;
Or. en
Motivering

Amendement voortvloeiend uit de nieuwe conformiteitstoetsing. Zie ook samenhangend
amendement op artikel 58, lid 8 ter.
Amendement 301
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter e
Door de Commissie voorgestelde tekst
e) bevorderen van samenwerking en
effectieve bilaterale en multilaterale
uitwisseling van de informatie en
praktijken tussen de toezichthoudende
autoriteiten;

Amendement
e) bevorderen van samenwerking en
effectieve bilaterale en multilaterale
uitwisseling van de informatie en
praktijken tussen de toezichthoudende
autoriteiten, met inbegrip van de
coördinatie van gezamenlijke maatregelen
en andere gezamenlijke activiteiten,
wanneer deze daar op verzoek van één of
meerdere toezichthoudende autoriteit toe
besluit;
Or. en
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Motivering
De coördinerende rol van het Europees Comité voor gegevensbescherming in verband met
gezamenlijke maatregelen en andere gezamenlijke activiteiten dient te worden versterkt.
Hiermee kan tevens de belasting van kleine toezichthoudende autoriteiten bij de behandeling
van grote grensoverschrijdende gevallen mede worden verlicht.

Amendement 302
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
g bis) advies uit te brengen aan de
Commissie ten behoeve van de
voorbereiding van gedelegeerde en
uitvoeringshandelingen op basis van deze
verordening;
Or. en
Motivering

De Commissie dient bij de opstelling van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen mede
gebruik te maken van de expertise van het Europees Comité voor gegevensbescherming.
Amendement 303
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter g ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
g ter) advies uit te brengen over de op EUniveau opgestelde gedragscodes.
Or. en
Motivering

In het voorstel van de Commissie wordt het aantal taken van het Europees Comité voor
gegevensbescherming gedeeltelijk verminderd ten opzichte van die van de Werkgroep artikel
29 krachtens artikel 30 van Richtlijn 95/46/EG. Met dit amendement worden de taken van het
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Comité in verband met gedragscodes zoals uiteengezet in artikel 30, lid 1 quinquies van
Richtlijn 95/46/EG opnieuw ingevoegd.
Amendement 304
Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer de Commissie het Europees
Comité voor gegevensbescherming om
advies vraagt, kan zij een termijn bepalen
waarbinnen het gevraagde advies moet
worden uitgebracht, met inachtneming van
de spoedeisendheid van de aangelegenheid.

2. Wanneer het Europees Parlement, de
Raad of de Commissie het Europees
Comité voor gegevensbescherming om
advies vragen, kan zij een termijn bepalen
waarbinnen het gevraagde advies moet
worden uitgebracht, met inachtneming van
de spoedeisendheid van de aangelegenheid.
Or. en

Motivering
Amendement voortvloeiend uit de amendementen op lid 1. Indien het Europees Comité voor
gegevensbescherming tevens in actie treedt op verzoek van het Europees Parlement of de
Raad, moeten deze instellingen tevens termijnen kunnen opleggen.
Amendement 305
Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming informeert de
Commissie regelmatig en tijdig over de
resultaten van zijn activiteiten. Het stelt
een jaarverslag op over de situatie in
verband met de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens in de
Unie en in derde landen. Het verslag omvat
de in artikel 66, lid 1, onder c), bedoelde
evaluatie van de richtsnoeren,
aanbevelingen en beste praktijken.

1. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming informeert de
Commissie regelmatig en tijdig over de
resultaten van zijn activiteiten. Het stelt ten
minste eens per twee jaar een verslag op
over de situatie in verband met de
bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens in de Unie en in derde
landen. Het verslag omvat de in artikel 66,
lid 1, onder c), bedoelde evaluatie van de
richtsnoeren, aanbevelingen en beste
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praktijken.
Or. en
Motivering
Het lijkt met het oog op een degelijke verslaglegging beter om het Europees Comité voor
gegevensbescherming eens per twee jaar een verslag over de situatie van
gegevensbescherming in de EU en derde landen te laten opstellen.
Amendement 306
Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming neemt besluiten met
gewone meerderheid van zijn leden.

1. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming neemt, behoudens
andersluidende bepalingen in zijn
reglement en niettegenstaande de
procedure overeenkomstig artikel 58, lid 8
ter, besluiten met gewone meerderheid van
zijn leden.
Or. en

Motivering
Amendement voortvloeiend uit het nieuwe lid 8 ter van artikel 58. Er is voor bindende
besluiten in het kader van de conformiteitstoetsing een gekwalificeerde meerderheid van 2/3
van zijn leden nodig. Verder kan het Comité ook nog andere bepalingen inzake
besluitvorming in zijn Reglement opnemen.

Amendement 307
Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming kiest uit zijn leden
een voorzitter en twee vicevoorzitters. De
PR\924343NL.doc
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1. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming kiest uit zijn leden
een voorzitter en ten minste twee
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vicevoorzitters.

Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming is een van de twee
vicevoorzitters, tenzij hij tot voorzitter is
gekozen.

Or. en
Motivering
Aangezien de verordening niet eens van toepassing is op EU-instellingen en -agentschappen
hoeft de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming niet altijd een van de twee
vicevoorzitters te leveren. Het Comité dient zijn functies zelf vrij te kunnen invullen.
Amendement 308
Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de
vicevoorzitters bedraagt vijf jaar en kan
eenmaal worden verlengd.

2. De ambtstermijn van de voorzitter en de
vicevoorzitters bedraagt vier jaar en kan
eenmaal worden verlengd.
Or. en

Motivering
Deze ambtstermijn stemt overeen met die van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten.
Amendement 309
Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. De besprekingen van het Europees
Comité voor gegevensbescherming zijn
vertrouwelijk.

Amendement
1. De besprekingen van het Europees
Comité voor gegevensbescherming zijn
vertrouwelijk, tenzij het reglement anders
bepaalt. De agenda van de vergadering
van het Comité wordt openbaar gemaakt.
Or. en
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Motivering
Met dit voorstel wordt beoogd de transparantie te vergroten.
Amendement 310
Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Alle organen, organisaties of
verenigingen die de bescherming van de
rechten en belangen van betrokkenen in
verband met de bescherming van hun
persoonsgegevens tot doel hebben en die
op geldige wijze volgens het recht van een
lidstaat zijn opgericht, hebben het recht een
klacht in te dienen bij een
toezichthoudende autoriteit in een lidstaat
namens een of meer betrokkenen, indien zij
van mening zijn dat de rechten van
betrokkenen uit hoofde van deze
verordening geschonden zijn als gevolg
van de verwerking van persoonsgegevens.

2. Alle organen, organisaties of
verenigingen die in het openbaar belang
handelen en die op geldige wijze volgens
het recht van een lidstaat zijn opgericht,
hebben het recht een klacht in te dienen bij
een toezichthoudende autoriteit in een
lidstaat namens een of meer betrokkenen,
indien zij van mening zijn dat de rechten
van betrokkenen uit hoofde van deze
verordening geschonden zijn als gevolg
van de verwerking van persoonsgegevens.

Or. en
Motivering
Er is behoefte aan betere mogelijkheden voor een effectief verhaal, onder andere voor
verenigingen die in het openbaar belang handelen, dus niet uitsluitend voor gespecialiseerde
gegevensbeschermingsverenigingen. Zie ook samenhangend amendement op overweging 112.

Amendement 311
Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Een vordering tegen een voor de
verwerking verantwoordelijke of een
verwerker wordt ingesteld bij de
gerechtelijke instanties van de lidstaat waar

2. Een vordering tegen een voor de
verwerking verantwoordelijke of een
verwerker wordt ingesteld bij de
gerechtelijke instanties van de lidstaat waar
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de voor de verwerking verantwoordelijke
of de verwerker een vestiging heeft. Een
dergelijke vordering kan ook worden
ingesteld bij de gerechtelijke instanties van
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk
verblijft, tenzij de voor de verwerking
verantwoordelijke een autoriteit is die
optreedt in de uitoefening van het
overheidsgezag.

de voor de verwerking verantwoordelijke
of de verwerker een vestiging heeft. Een
dergelijke vordering kan ook worden
ingesteld bij de gerechtelijke instanties van
de lidstaat waar de betrokkene gewoonlijk
verblijft, tenzij de voor de verwerking
verantwoordelijke een autoriteit is van een
lidstaat die optreedt in de uitoefening van
het overheidsgezag.
Or. en

Motivering
Dit amendement verduidelijkt dat deze uitzondering niet van toepassing is op
overheidsinstanties van derde landen, aangezien betrokkenen hierdoor feitelijk zonder
passende verhaalmogelijkheden komen te zitten.
Amendement 312
Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde
organen, organisaties of verenigingen
hebben het recht de in de artikelen 74
en 75 bedoelde rechten namens één of
meer betrokkenen uit te oefenen.

Amendement
1. Alle in artikel 73, lid 2, bedoelde
organen, organisaties of verenigingen
hebben het recht de in de artikelen 74, 75
en 77 bedoelde rechten namens één of
meer betrokkenen uit te oefenen.
Or. en
Motivering

Verduidelijking dat verenigingen die in het openbaar belang optreden namens betrokkenen
naar de rechter kunnen stappen om naleving van deze verordening te garanderen. Zie ook
samenhangend amendement op artikel 73, lid 2, overweging 112.
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Amendement 313
Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Iedere persoon die schade heeft geleden
als gevolg van een onrechtmatige
verwerking of een handeling die met deze
verordening strijdig is, heeft het recht om
van de voor de verwerking
verantwoordelijke of de verwerker
vergoeding te ontvangen.

1. Iedere persoon die schade - waaronder
immateriële verliezen - heeft geleden als
gevolg van een onrechtmatige verwerking
of een handeling die met deze verordening
strijdig is, heeft het recht om van de voor
de verwerking verantwoordelijke of de
verwerker vergoeding te ontvangen.
Or. en

Motivering
Er dient ook vergoed te worden voor niet-geldelijke verliezen als leed en tijdverlies omdat die
nog veel belangrijker kunnen zijn voor de betrokkene.
Amendement 314
Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Wanneer meer dan één voor de
verwerking verantwoordelijke of verwerker
bij de verwerking betrokken is, zijn alle
voor de verwerking verantwoordelijken en
verwerkers hoofdelijk gehouden tot
volledige vergoeding van de schade.

2. Wanneer meer dan één voor de
verwerking verantwoordelijke of verwerker
bij de verwerking betrokken is, zijn zij
gehouden tot volledige vergoeding van de
schade.

Or. en
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Amendement 315
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. De lidstaten dienen bij het opleggen
van de in lid 1 bedoelde boetes het ne bis
in idem-beginsel toe te passen, wat
betekent dat deze boetes niet tweemaal
voor dezelfde inbreuk op deze verordening
mogen worden opgelegd.
Or. en
Motivering

Hier dient het ne bis in idem-beginsel te worden toegepast om te voorkomen dat er voor een
en dezelfde handeling tweemaal boetes worden opgelegd.
Amendement 316
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. De administratieve sanctie is in elke
zaak doeltreffend, evenredig en
afschrikkend. Het bedrag van de
administratieve geldboete wordt
vastgesteld op grond van de aard, de ernst
en de duur van de inbreuk, het feit of de
inbreuk opzettelijk of uit nalatigheid is
gepleegd, de mate waarin de natuurlijke
of de rechtspersoon aansprakelijk is en
reeds vorige inbreuken heeft gepleegd, de
technische en organisatorische
maatregelen en procedures die
overeenkomstig artikel 23 ten uitvoer zijn
gelegd en de mate waarin er met de
toezichthoudende autoriteit is
samengewerkt om de inbreuk te
verhelpen.
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Or. en
Motivering
Rapporteur is weliswaar voorstander van verdere onderzoeks- en sanctiebevoegdheden voor
de toezichthoudende autoriteiten, maar vindt het voorstel van de Commissie te prescriptief.
Het nieuwe voorgestelde sanctiestelsel is gebaseerd op een aantal criteria die gehanteerd
moeten worden bij de vaststelling van de administratieve sanctie, waaronder het bedrag van
de administratieve boete dat een toezichthoudende autoriteit opleggen mag.
Amendement 317
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. Bij de bepaling van het type, de
hoogte en het bedrag van de
administratieve sanctie houdt de
toezichthoudende autoriteit rekening met
alle relevante omstandigheden, daarbij
terdege rekening houdend met
navolgende criteria:
(a) de aard, ernst en duur van de inbreuk,
(b) het feit of de inbreuk opzettelijk of uit
nalatigheid is gepleegd,
(c) de mate waarin de natuurlijke of de
rechtspersoon aansprakelijk is en reeds
vorige inbreuken heeft gepleegd,
(d) de technische en organisatorische
maatregelen en procedures die
overeenkomstig artikel 23 en 30 ten
uitvoer zijn gelegd,
(e) de specifieke door de inbreuk getroffen
categorieën persoonsgegevens,
(f) het herhaaldelijke karakter van de
inbreuk,
(g) de door de betrokkenen geleden
schade,
(h) het geldelijk belang dat aanleiding gaf
tot de inbreuk door de verantwoordelijke
persoon en de omvang van de daardoor
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door de verantwoordelijke persoon
gerealiseerde winst of vermeden verliezen,
voor zover deze kunnen worden
vastgesteld,
(i) de mate waarin er met de
toezichthoudende autoriteit is
samengewerkt om de inbreuk te verhelpen
en de mogelijke negatieve gevolgen ervan
te beperken, en
(j) de weigering tot samenwerking of
tegenwerking bij inspecties, audits en
controles van de toezichthoudende
autoriteit overeenkomstig artikel 53.
Or. en
Motivering
De rapporteur is voorstander van verdere onderzoeks- en sanctiebevoegdheden voor de
toezichthoudende autoriteiten, maar vindt het voorstel van de Commissie te prescriptief. Het
nieuwe voorgestelde sanctiestelsel is gebaseerd op een aantal criteria dat gehanteerd moet
worden bij de vaststelling van de administratieve sanctie, waaronder het bedrag van de
administratieve boete dat een toezichthoudende autoriteit opleggen mag.
Amendement 318
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
3. Bij een eerste en niet-opzettelijke nietnaleving van deze verordening kan een
schriftelijke waarschuwing worden
gegeven zonder dat er een sanctie wordt
opgelegd, wanneer:

Amendement
3. Bij een eerste en niet-opzettelijke
inbreuk op deze verordening kan een
schriftelijke waarschuwing worden
gegeven zonder dat er een sanctie wordt
opgelegd.

(a) een natuurlijke persoon
persoonsgegevens verwerkt zonder
commerciële belangen; of
(b) een onderneming of organisatie met
minder dan 250 werknemers
persoonsgegevens slechts als
nevenactiviteit verwerkt.
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Or. en
Motivering
De rapporteur is voorstander van verdere onderzoeks- en sanctiebevoegdheden voor de
toezichthoudende autoriteiten, maar vindt het voorstel van de Commissie te prescriptief. Het
nieuwe voorgestelde sanctiestelsel is gebaseerd op een aantal criteria dat gehanteerd moet
worden bij de vaststelling van een mogelijke administratieve sanctie.
Amendement 319
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. De toezichthoudende autoriteit legt een
geldboete tot 250.000 euro op of, bij een
onderneming, een geldboete van 0,5 % van
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

4. De toezichthoudende autoriteit legt een
geldboete van maximaal 250.000 euro op
of, bij een onderneming, een geldboete van
0,5 % van haar jaarlijkse wereldwijde
omzet, aan eenieder die opzettelijk of uit
nalatigheid inbreuk pleegt op artikel 12,
lid 1 en 2.

(a) niet voorziet in mechanismen voor de
uitoefening van de rechten van
betrokkenen of niet onmiddellijk of in de
vereiste vorm betrokkenen antwoordt
overeenkomstig artikel 12, lid 1 en 2;
(b) in strijd met artikel 12, lid 4, een
vergoeding aanrekent voor informatie of
voor het beantwoorden van verzoeken van
betrokkenen.
Or. en
Motivering
Inbreuk op artikel 12, lid 4 zijn verplaatst naar lid 5 omdat het innen van een onrechtmatige
vergoeding voor verzoeken van betrokkenen tot toegang tot gegevens een afkoelend effect
heeft op betrokkenen en het een kwestie is van handelen uit commercieel belang. Het zou dan
ook een bezwarende omstandigheid moeten zijn. Sommige voor de verwerking
verantwoordelijken maken momenteel misbruik van dergelijke vergoedingen om betrokkenen
te ontmoedigen hun rechten uit te oefenen. Zie ook samenhangend amendement op
overweging 5.
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Amendement 320
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. De toezichthoudende autoriteit legt een
geldboete tot 500.000 euro op of, bij een
onderneming, een geldboete van 1 % van
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

5. De toezichthoudende autoriteit legt een
geldboete van maximaal 500.000 euro op
of, bij een onderneming, een geldboete van
1 % van haar jaarlijkse wereldwijde omzet,
aan eenieder die opzettelijk of uit
nalatigheid inbreuk pleegt op artikel 11,
12, lid 3 en 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24,
28, 31, lid 4, 44, lid 3, 80, 82 en 83.

(a) de betrokkene geen informatie
verstrekt, of onvolledige informatie
verstrekt, of de informatie niet op
voldoende transparante wijze verstrekt
overeenkomstig artikel 11, artikel 12,
lid 3, en artikel 14;
(b) de betrokkene geen toegang verstrekt
overeenkomstig artikel 15,
persoonsgegevens niet rectificeert
overeenkomstig artikel 16 of een
ontvanger relevante informatie niet
meedeelt overeenkomstig artikel 13;
(c) het recht om te worden vergeten of het
recht op uitwissing van gegevens niet
eerbiedigt, geen mechanismen invoert om
ervoor te zorgen dat de termijnen worden
nageleefd, of niet alle nodige maatregelen
neemt om derde partijen in kennis te
stellen van verzoeken van betrokkenen om
koppelingen naar of kopieën of
reproducties van persoonsgegevens uit te
wissen overeenkomstig artikel 17;
(d) in strijd met artikel 18 geen
elektronische kopie van persoonsgegevens
verstrekt of de betrokkene verhindert om
persoonsgegevens naar een andere
toepassing over te dragen;
(e) niet of niet voldoende de respectieve
verantwoordelijkheden van
gemeenschappelijk voor de verwerking
verantwoordelijken vaststelt
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overeenkomstig artikel 24;
(f) geen of niet voldoende documenten
bewaart overeenkomstig artikel 28,
artikel 31, lid 4, en artikel 44, lid 3;
(g) in gevallen waarin geen bijzondere
categorieën gegevens worden verwerkt, de
voorschriften in verband met de vrijheid
van meningsuiting of de verwerking in het
kader van de arbeidsverhouding, of de
voorwaarden voor verwerking voor
historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden niet naleeft
overeenkomstig de artikelen 80, 82 en 93.
Or. en
Motivering
Inbreuk op artikel 12, lid 4 zijn van lid 4 verplaatst naar lid 5 omdat het innen van een
onrechtmatige vergoeding voor verzoeken van betrokkenen tot toegang tot gegevens een
afkoelend effect heeft op betrokkenen en het een kwestie is van handelen uit commercieel
belang. Het zou dan ook een bezwarende omstandigheid moeten zijn. Sommige voor de
verwerking verantwoordelijken maken momenteel misbruik van dergelijke vergoedingen om
betrokkenen te ontmoedigen hun rechten uit te oefenen. Zie ook samenhangend amendement
op lid 4.
Amendement 321
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6
Door de Commissie voorgestelde tekst
6. De toezichthoudende autoriteit legt een
geldboete tot 1 000 000 euro op of, bij een
onderneming, een geldboete van 2 % van
haar jaarlijkse wereldwijde omzet, aan
eenieder die opzettelijk of uit nalatigheid:

Amendement
6. De toezichthoudende autoriteit legt een
geldboete van maximaal 1.000.000 euro
op of, bij een onderneming, een geldboete
van 2 % van haar jaarlijkse wereldwijde
omzet, aan eenieder die opzettelijk of uit
nalatigheid inbreuk pleegt op de
bepalingen van deze verordening anders
dan die van lid 4 en 5.

(a) persoonsgegevens verwerkt zonder of
zonder toereikende rechtsgrondslag voor
de verwerking of de voorwaarden voor
toestemming niet naleeft overeenkomstig
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de artikelen 6, 7 en 8;
(b) in strijd met de artikelen 9 en 81
bijzondere categorieën gegevens verwerkt;
(c) geen gevolg geeft aan een bezwaar of
een verplichting overeenkomstig
artikel 19;
(d) de voorwaarden in verband met de
maatregelen op basis van profilering niet
naleeft overeenkomstig artikel 20;
(e) geen intern beleid vaststelt of geen
passende maatregelen uitvoert om voor
naleving te zorgen en die naleving te
kunnen aantonen overeenkomstig de
artikelen 22, 23 en 30;
(f) geen vertegenwoordiger aanwijst
overeenkomstig artikel 25;
(g) persoonsgegevens verwerkt, of
opdracht tot de verwerking van
persoonsgegevens geeft, in strijd met de
verplichtingen inzake verwerking namens
een voor de verwerking verantwoordelijke
overeenkomstig de artikelen 26 en 27;
(h) de toezichthoudende autoriteit of de
betrokkene niet waarschuwt bij een
inbreuk in verband met persoonsgegevens
of die inbreuk niet tijdig of niet volledig
meldt overeenkomstig de artikelen 31
en 32;
(i) geen privacyeffectbeoordeling verricht,
of persoonsgegevens verwerkt zonder
voorafgaande toestemming of
voorafgaande raadpleging van de
toezichthoudende autoriteit
overeenkomstig de artikelen 33 en 34;
(j) geen
gegevensbeschermingsfunctionaris
aanwijst of niet de voorwaarden in het
leven roept voor de uitvoering van diens
taken overeenkomstig de artikelen 35, 36
en 37;
(k) misbruik maakt van een
gegevensbeschermingszegel of merktekens in de zin van artikel 39;
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(l) een gegevensdoorgifte naar een derde
land of een internationale organisatie
verricht, of opdracht daartoe geeft, die
niet is toegestaan op basis van een besluit
waarbij het beschermingsniveau passend
wordt verklaard of passende garanties of
een afwijking overeenkomstig de
artikelen 40 tot en met 44;
(m) een bevel of een tijdelijk of definitief
verwerkingsverbod of een opschorting van
gegevensstromen door de
toezichthoudende autoriteit niet naleeft
overeenkomstig artikel 53, lid 1;
(n) de verplichtingen inzake het assisteren
van, het geven van antwoord of het
verstrekken van relevante informatie aan,
of het verlenen van toegang aan de
toezichthoudende autoriteit tot gebouwen
en terreinen niet naleeft overeenkomstig
artikel 28, lid 3, artikel 29, artikel 34,
lid 6, en artikel 53, lid 2;
(o) de voorschriften inzake het bewaren
van het beroepsgeheim niet naleeft
overeenkomstig artikel 84.
Or. en
Motivering
Met de gekozen bewoording wordt ervoor gezorgd dat ook inbreuken op de verordening die
niet in lid 4 en 5 zijn uiteengezet, bestraft kunnen worden met een administratief boete.
Amendement 322
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 6 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
6 bis. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming waakt voor wat
betreft de opgelegde straffen
overeenkomstig artikel 66 over de
consistentie tussen de toezichthoudende
autoriteiten en voert daartoe op gezette
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tijden controles uit.
Or. en
Motivering
Het Europees Comité voor gegevensbescherming is het best geoutilleerd om te waken over de
consistentie tussen de toezichthoudende autoriteiten qua opgelegde straffen.
Amendement 323
Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – lid 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen teneinde de
bedragen van de in de leden 4, 5 en 6
bedoelde geldboeten te actualiseren,
rekening houdend met de in lid 2 bedoelde
criteria.

7. De Commissie is bevoegd om na het
Europees Comité voor
gegevensbescherming om advies te
hebben gevraagd overeenkomstig
artikel 86 gedelegeerde handelingen vast te
stellen teneinde de absolute bedragen van
de in de leden 4, 5 en 6 bedoelde
geldboeten te actualiseren, rekening
houdend met de in lid 2 bedoelde criteria
en de stijging van de kosten van
levensonderhoud.
Or. en

Motivering
Aangezien het de bedoeling is dat deze verordening nog geruime tijd meegaat, dient er te
worden voorzien in regelmatige actualisering van de absolute bedragen van boeten. Wijziging
van de procentuele bedragen middels dergelijke gedelegeerde handelingen is evenwel niet
mogelijk.
Amendement 324
Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst
1. De lidstaten voorzien voor de
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1. De lidstaten voorzien waar nodig in
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uitzonderingen op of afwijkingen van de
bepalingen inzake de algemene beginselen
in hoofdstuk II, de rechten van de
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de
verwerking verantwoordelijke en de
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte
van persoonsgegevens naar derde landen
en internationale organisaties in
hoofdstuk V, de onafhankelijke
toezichthoudende autoriteiten in
hoofdstuk VI en samenwerking en
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht
op bescherming van persoonsgegevens te
verzoenen met de regels betreffende de
vrijheid van meningsuiting overeenkomstig
het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie en de verwijzing daarin
naar het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden.

verwerking van persoonsgegevens voor
uitsluitend journalistieke of voor
artistieke en literaire doeleinden in
uitzonderingen op of afwijkingen van de
bepalingen inzake de algemene beginselen
in hoofdstuk II, de rechten van de
betrokkenen in hoofdstuk III, de voor de
verwerking verantwoordelijke en de
verwerker in hoofdstuk IV, de doorgifte
van persoonsgegevens naar derde landen
en internationale organisaties in
hoofdstuk V, de onafhankelijke
toezichthoudende autoriteiten in
hoofdstuk VI en samenwerking en
conformiteit in hoofdstuk VII, om het recht
op bescherming van persoonsgegevens te
verzoenen met de regels betreffende de
vrijheid van meningsuiting.

Or. en
Motivering
Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat alle aspecten van de vrijheid van
meningsuiting worden bedoeld, en dus niet enkel voor journalisten, artiesten of schrijvers.
Amendement 325
Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen de grenzen van deze
verordening en overeenkomstig artikel 9,
lid 2, onder h), moeten verwerkingen van
persoonsgegevens over gezondheid worden
verricht op grond van EU-wetgeving of
nationale wetgeving waarin passende en
specifieke waarborgen voor de
bescherming van de gerechtvaardigde
belangen van de betrokkene zijn
opgenomen, en moeten deze verwerkingen
noodzakelijk zijn:

1. Overeenkomstig de in deze verordening
uiteengezette regels, in het bijzonder
overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h),
moeten verwerkingen van
persoonsgegevens over gezondheid worden
verricht op grond van EU-wetgeving of
nationale wetgeving waarin passende en
specifieke waarborgen voor de
bescherming van de gerechtvaardigde
belangen van de betrokkene en diens
grondrechten zijn opgenomen, en moeten
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deze verwerkingen noodzakelijk zijn:
Or. en
Motivering
Verduidelijking, omdat "gerechtvaardigd belang" betrekking heeft op de voor de verwerking
verantwoordelijke en niet op de betrokkene. Zie tevens artikel 6, lid 1 bis.
Amendement 326
Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Indien de in punt (a) t/m (c) van lid
1 bedoelde doeleinden ook zonder
gebruikmaking van persoonsgegevens
gerealiseerd kunnen worden, is het
gebruik van dergelijke gegevens voor deze
doeleinden verboden.
Or. en
Motivering

Verduidelijking dat het beginsel van minimalisering van de verwerking van persoonsgegevens
tevens van toepassing is ingeval dit geregeld is bij het nationale recht van de lidstaat.
Gezondheidsgegevens zijn uitermate gevoelig en verdienen de allerhoogste bescherming.

Amendement 327
Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. De verwerking van persoonsgegevens
over gezondheid die noodzakelijk is voor
historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden, zoals
patiëntenregisters om de diagnoses te
verbeteren, soortgelijke typen ziekten te
PE501.927v04-00
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Amendement
2. Verwerking van persoonsgegevens over
gezondheid die noodzakelijk is voor
historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden, zoals
patiëntenregisters om de diagnoses te
verbeteren, soortgelijke typen ziekten te
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onderscheiden en studies voor therapieën
voor te bereiden, is onderworpen aan de in
artikel 83 genoemde voorwaarden en
waarborgen.

onderscheiden en studies voor therapieën
voor te bereiden, is uitsluitend toegestaan
met toestemming van de betrokkene en is
onderworpen aan de in artikel 83
genoemde voorwaarden en waarborgen.
Or. en

Motivering
Verduidelijking dat het beginsel van minimalisering van de verwerking van persoonsgegevens
tevens van toepassing is ingeval dit geregeld is bij het nationale recht van de lidstaat.
Gezondheidsgegevens zijn uitermate gevoelig en verdienen de allerhoogste bescherming.

Amendement 328
Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. De lidstaten mogen uitzonderingen
maken op de in lid 2 uiteengezette vereiste
van toestemming voor
onderzoeksdoeleinden als het om
onderzoek van buitengewoon gewichtig
algemeen belang gaat en dergelijk
onderzoek niet op andere wijze kan
worden uitgevoerd. De gegevens in
kwestie worden anoniem gemaakt en
indien dit gezien de aard van het
onderzoek niet mogelijk is volgens de
allerhoogste technische standaarden
gepseudonimiseerd. Daarbij worden alle
noodzakelijke maatregelen getroffen om
het onmogelijk te maken dat de
betrokkenen alsnog worden
geïdentificeerd. Voor een dergelijke
gegevensverwerking is voorafgaande
toestemming nodig van de bevoegde
toezichthoudende autoriteit
overeenkomstig artikel 34, lid 1.
Or. en
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Motivering
De amendementen op lid 2 en 2 bis zorgen ervoor dat gezondheidsgegevens die uiterst
gevoelig zijn uitsluitend met toestemming van de betrokkene gebruikt kunnen worden indien
hiermee een buitengewoon gewichtig algemeen belang wordt gediend. In dat geval dienen de
gegevens te worden geanonimiseerd of tenminste gepseudonimiseerd volgens de allerhoogste
technische standaarden. Zie tevens Aanbeveling nr. R(97)5, lid 9 van de Raad van Europa
over de bescherming van medische gegevens.
Amendement 329
Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de in lid 1,
onder b), bedoelde andere redenen van
openbaar belang op het gebied van
volksgezondheid, en van de criteria en de
vereisten voor de waarborgen voor de
verwerking van persoonsgegevens voor de
in lid 1 bedoelde doeleinden.

3. De Commissie is bevoegd om na advies
te hebben ingewonnen bij het Europees
Comité voor gegevensbescherming
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de in lid 1,
onder b), bedoelde andere redenen van
openbaar belang op het gebied van
volksgezondheid, en van de criteria en de
vereisten voor de waarborgen voor de
verwerking van persoonsgegevens voor de
in lid 1 bedoelde doeleinden.
Or. en

Amendement 330
Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 3 bis
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Elke lidstaat deelt de Commissie
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2,
vastgelegde datum de rechtsvoorschriften
mee die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt,
alsook onverwijld alle latere wijzigingen
daarvan.
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Or. en
Motivering
Hiermee wordt een meldingsplicht ingevoerd zoals in artikel 80, 82 en 84.
Amendement 331
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen de grenzen van deze
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor de
verwerking van de persoonsgegevens van
werknemers in het kader van de
arbeidsverhouding, met name met het oog
op aanwerving, de uitvoering van het
arbeidscontract, met inbegrip van de
naleving van wettelijke of uit collectieve
overeenkomsten voortvloeiende
verplichtingen, het beheer, de planning en
de organisatie van de arbeid, en
gezondheid en veiligheid op het werk, met
het oog op de uitoefening en het genot van
de met de arbeidsverhouding
samenhangende individuele of collectieve
rechten en voordelen, en met het oog op de
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. Overeenkomstig de in deze verordening
uiteengezette regels kunnen de lidstaten bij
wet specifieke voorschriften vaststellen
voor de verwerking van de
persoonsgegevens van werknemers in het
kader van de arbeidsverhouding, met name
met het oog op aanwerving, de uitvoering
van het arbeidscontract, met inbegrip van
de naleving van wettelijke of uit
collectieve overeenkomsten voortvloeiende
verplichtingen, het beheer, de planning en
de organisatie van de arbeid, en
gezondheid en veiligheid op het werk, met
het oog op de uitoefening en het genot van
de met de arbeidsverhouding
samenhangende individuele of collectieve
rechten en voordelen, en met het oog op de
beëindiging van de arbeidsverhouding.
Or. en

Amendement 332
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst
3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
PR\924343NL.doc

Amendement
3. De Commissie is bevoegd om na advies
te hebben ingewonnen bij het Europees
Comité voor gegevensbescherming
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
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vereisten voor de waarborgen voor de
verwerking van persoonsgegevens voor de
in lid 1 bedoelde doeleinden.

handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de waarborgen voor de
verwerking van persoonsgegevens voor de
in lid 1 bedoelde doeleinden.
Or. en

Amendement 333
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 82 bis
Verwerking voor
socialezekerheidsdoeleinden
1. De lidstaten kunnen overeenkomstig de
regels in deze verordening specifieke
voorschriften uitvaardigen met daarin de
voorwaarden voor de verwerking van
persoonsgegevens door hun
overheidsinstellingen en -diensten voor
socialezekerheidsdoeleinden indien
uitgevoerd in het algemeen belang.
2. Elke lidstaat deelt de Commissie
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2,
vastgelegde datum de voorschriften mee
die hij overeenkomstig lid 1 vaststelt,
alsook onverwijld alle latere wijzigingen
daarvan.
Or. en
Motivering

De sociale zekerheid is net als de werkgelegenheid een uiterst complex aandachtsgebied dat
de lidstaten tot in groot detail hebben uitgewerkt. De lidstaten moeten om die reden de
mogelijkheid hebben om specifieke wetgeving af te kondigen of te behouden ter regulering
van de bijzonderheden van de gegevensbescherming op dit vlak voor overheidsinstellingen.
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Amendement 334
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen de grenzen van deze verordening
mogen persoonsgegevens alleen voor
historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden worden
verwerkt, wanneer:

1. Binnen de grenzen van deze verordening
mogen persoonsgegevens die niet onder de
in artikel 8 en 9 uiteengezette
gegevenscategorieën vallen, alleen voor
historische, statistische of
wetenschappelijke doeleinden worden
verwerkt, wanneer:
Or. en

Motivering
Gegevens over kinderen en gevoelige gegevens mogen uitsluitend voor onderzoek gebruikt
worden overeenkomstig de in nieuw lid 1 bis en nieuw lid 1 ter uiteengezette voorwaarden.
Toestemming van de betrokkene is alleen niet vereist indien er sprake is van buitengewoon
gewichtig algemeen belang. In dat geval dienen de gegevens volgens de allerhoogste
technische standaarden te worden geanonimiseerd of tenminste gepseudonimiseerd.

Amendement 335
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst
b) gegevens waardoor informatie aan een
geïdentificeerde of identificeerbare
betrokkene kan worden toegekend,
gescheiden worden bewaard van andere
informatie, voor zover deze doeleinden op
die manier kunnen worden bereikt.

Amendement
b) gegevens waardoor informatie aan een
geïdentificeerde of identificeerbare
betrokkene kan worden toegekend,
gescheiden worden bewaard van andere
informatie.

Or. en
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Amendement 336
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Behoudens de uitzondering
krachtens lid 1 ter mogen gegevens die
onder de in artikel 8 en 9 uiteengezette
gegevenscategorieën vallen uitsluitend
met toestemming van de betrokkenen voor
doeleinden van historisch, statistisch of
wetenschappelijk onderzoek verwerkt
worden.
Or. en
Motivering

Gegevens over kinderen en gevoelige gegevens mogen in de regel uitsluitend met toestemming
van de betrokkenen voor onderzoek gebruikt worden.

Amendement 337
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1 ter (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 ter. De lidstaten mogen in hun
wetgeving uitzonderingen maken op de in
lid 1 bis uiteengezette vereiste van
toestemming voor onderzoeksdoeleinden
als het gaat om onderzoek van
buitengewoon gewichtig algemeen belang
en dergelijk onderzoek niet op andere
wijze kan worden uitgevoerd. De gegevens
in kwestie worden anoniem gemaakt en
indien dit gezien de aard van het
onderzoek niet mogelijk is volgens de
allerhoogste technische standaarden
gepseudonimiseerd. Daarbij worden alle
noodzakelijke maatregelen getroffen om
het onmogelijk te maken dat de
betrokkenen alsnog worden
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geïdentificeerd. Voor een dergelijke
gegevensverwerking is voorafgaande
toestemming nodig van de bevoegde
toezichthoudende autoriteit
overeenkomstig artikel 34, lid 1.
Or. en
Motivering
Ingeval de betrokkene geen toestemming heeft verleend, mogen gevoelige gegevens en
gegevens over kinderen uitsluitend worden ingezet voor onderzoeksdoeleinden indien de wet
dit toelaat en hiermee een buitengewoon gewichtig algemeen belang is gediend. Anders kan
elk mogelijk "onderzoek", of dat nu van academische of commerciële aard is - ook
marktonderzoek - gebruikt worden als excuus om alle bescherming krachtens de overige
delen van deze verordening, bijvoorbeeld artikel 6 over rechtsgronden, aan de kant te
schuiven. De bewoording is identiek aan de voorgestelde bepalingen in artikel 81.

Amendement 338
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Organen die historisch, statistisch of
wetenschappelijk onderzoek verrichten,
mogen persoonsgegevens alleen publiceren
of op andere wijze bekendmaken, wanneer:

2. Organen die historisch, statistisch of
wetenschappelijk onderzoek verrichten,
mogen persoonsgegevens alleen publiceren
of op andere wijze bekendmaken, wanneer:

a) de betrokkene onder de in artikel 7
gestelde voorwaarden daarvoor
toestemming heeft gegeven;

a) de betrokkene onder de in artikel 7
gestelde voorwaarden daarvoor
toestemming heeft gegeven; of
Or. en
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Amendement 339
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – letter b
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) de publicatie van persoonsgegevens
nodig is om de onderzoeksresultaten te
presenteren of het onderzoek te
vergemakkelijken, mits de belangen of de
grondrechten en grondvrijheden van de
betrokkene geen voorrang hebben boven
deze belangen; of

Schrappen

Or. en
Motivering
Onderzoeksdoeleinden mogen niet prevaleren boven de belangen van de betrokkene, te weten
dat zijn of haar persoonsgegevens niet worden gepubliceerd. Zie ook samenhangend artikel
17, lid 2.

Amendement 340
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 2 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst
c) de betrokkene de gegevens heeft
bekendgemaakt.

Amendement
b) de betrokkene de gegevens heeft
bekendgemaakt.
Or. en
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Amendement 341
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De Commissie is bevoegd
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde
handelingen vast te stellen met het oog op
de nadere invulling van de criteria en de
vereisten voor de verwerking van
persoonsgegevens voor de in de leden 1
en 2 bedoelde doeleinden, van de nodige
beperkingen van het recht op informatie
en toegang van de betrokkene, en van de
in die omstandigheden geldende
voorwaarden en waarborgen voor de
rechten van de betrokkene.

Schrappen

Or. en
Motivering
Schrapping van de gedelegeerde handelingen omdat deze weerslag kunnen hebben op
essentiële elementen van de wet. De verordening dient te worden uitgebreid met bijkomende
vereisten (overeenkomstig de nieuwe leden 1 bis en 1 ter).

Amendement 342
Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Elke lidstaat deelt de Commissie
uiterlijk op de in artikel 91, lid 2
vastgelegde datum de voorschriften mee
die hij overeenkomstig lid 1 ter vaststelt,
alsook onverwijld alle latere wijzigingen
daarvan.
Or. en
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Motivering
Hiermee wordt een meldingsplicht ingevoerd zoals in artikel 80, 82 en 84.

Amendement 343
Voorstel voor een verordening
Artikel 84 – lid 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Binnen de grenzen van deze
verordening kunnen de lidstaten specifieke
voorschriften vaststellen voor de in
artikel 53, lid 2, bedoelde
onderzoeksbevoegdheden van de
toezichthoudende autoriteiten in verband
met voor de verwerking
verantwoordelijken of verwerkers die
onderworpen zijn aan het in de nationale
wetgeving, of in de door nationale
bevoegde instanties vastgestelde
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of
een andere gelijkwaardige
geheimhoudingsplicht, wanneer dit
noodzakelijk en evenredig is om het recht
op bescherming van persoonsgegevens te
verzoenen met de geheimhoudingsplicht.

1. Overeenkomstig de voorschriften in
deze verordening kunnen de lidstaten
specifieke voorschriften vaststellen in
verband met voor de verwerking
verantwoordelijken of verwerkers die
onderworpen zijn aan het in de nationale
wetgeving, of in de door nationale
bevoegde instanties vastgestelde
regelgeving, vastgelegde beroepsgeheim of
een andere gelijkwaardige
geheimhoudingsplicht, wanneer dit
noodzakelijk en evenredig is om het recht
op bescherming van persoonsgegevens te
verzoenen met de geheimhoudingsplicht,
om uiteen te zetten

(a) de rechten van betrokkenen krachtens
artikel 11 t/m 20, overeenkomstig artikel
21;
(b) de onderzoeksbevoegdheden van de
toezichthoudende autoriteiten krachtens
artikel 53, lid 2.
Deze voorschriften zijn slechts van
toepassing op persoonsgegevens die de
voor de verwerking verantwoordelijke of
de verwerker in het kader van een onder
deze geheimhoudingsplicht vallende
activiteit heeft ontvangen of verkregen.

De specifieke in lid 1 bedoelde
voorschriften zijn slechts van toepassing op
persoonsgegevens die de voor de
verwerking verantwoordelijke of de
verwerker in het kader van een onder deze
geheimhoudingsplicht vallende activiteit
heeft ontvangen of verkregen.
Or. en
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Motivering
Verduidelijking dat ingeval van beroepen met een geheimhoudingsplicht de rechten van
betrokkenen om toegang te krijgen tot hun gegevens, deze te laten wissen of op enige andere
wijze te doen behandelen ingeperkt kunnen worden ter bescherming van die plicht.
Amendement 344
Voorstel voor een verordening
Artikel 85 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 85 bis
Naleving mensenrechten
Deze verordening geldt onverminderd de
verplichting tot eerbiediging van de
grondrechten en de fundamentele
rechtsbeginselen zoals die zijn neergelegd
in artikel 6 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie, en laat alle
verplichtingen die in dat verband op de
rechterlijke autoriteiten rusten onverlet.
Or. en
Motivering

Bepaling ter vrijwaring van de grondrechten om ervoor te zorgen dat de
gegevensbescherming en andere grondrechten op nationaal niveau niet te lijden hebben
onder de toepassing van deze verordening.

Amendement 345
Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 2
Door de Commissie voorgestelde tekst
2. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3,
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14,
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9,
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4,
PR\924343NL.doc
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2. De in artikel 7, lid 4 quater, artikel 11,
lid 2 ter, artikel 12, lid 5, artikel 14, lid 7,
artikel 17, lid 9, artikel 22, lid 4, artikel 31,
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6,
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artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5,
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3,
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33,
lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11,
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43,
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6,
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en
artikel 83, lid 3, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de
Commissie toegekend voor onbepaalde
duur vanaf de datum van inwerkingtreding
van deze verordening.

artikel 38, lid 4, artikel 39, lid 2, artikel 41,
lid 3, artikel 41, lid 5, artikel 79, lid 7,
artikel 81, lid 3 en artikel 82, lid 3
bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan
de Commissie toegekend voor onbepaalde
duur vanaf de datum van inwerkingtreding
van deze verordening.

Or. en

Amendement 346
Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. De in artikel 6, lid 5, artikel 8, lid 3,
artikel 9, lid 3, artikel 12, lid 5, artikel 14,
lid 7, artikel 15, lid 3, artikel 17, lid 9,
artikel 20, lid 6, artikel 22, lid 4,
artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5,
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3,
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33,
lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11,
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43,
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6,
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en
artikel 83, lid 3, bedoelde
bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde
door het Europees Parlement of door de
Raad worden ingetrokken. Het besluit tot
intrekking maakt een einde aan de
delegatie van de bevoegdheden die in het
besluit worden vermeld. 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. De in artikel 7, lid 4 quater, artikel 11,
lid 2 ter, artikel 12, lid 5, artikel 14, lid 7,
artikel 17, lid 9, artikel 22, lid 4, artikel 31,
lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33, lid 6,
artikel 38, lid 4, artikel 39, lid 2, artikel 41,
lid 3, artikel 41, lid 5, artikel 79, lid 7,
artikel 81, lid 3 en artikel 82, lid 3
bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te
allen tijde door het Europees Parlement of
door de Raad worden ingetrokken. Het
besluit tot intrekking maakt een einde aan
de delegatie van de bevoegdheden die in
het besluit worden vermeld. 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.
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Or. en

Amendement 347
Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Een overeenkomstig artikel 6, lid 5,
artikel 8, lid 3, artikel 9, lid 3, artikel 12,
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 15, lid 3,
artikel 17, lid 9, artikel 20, lid 6, artikel 22,
lid 4, artikel 23, lid 3, artikel 26, lid 5,
artikel 28, lid 5, artikel 30, lid 3,
artikel 31, lid 5, artikel 32, lid 5, artikel 33,
lid 6, artikel 34, lid 8, artikel 35, lid 11,
artikel 37, lid 2, artikel 39, lid 2, artikel 43,
lid 3, artikel 44, lid 7, artikel 79, lid 6,
artikel 81, lid 3, artikel 82, lid 3, en
artikel 83, lid 3, vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien
noch het Europees Parlement, noch de
Raad binnen een termijn van twee maanden
na de kennisgeving van de handeling aan
het Europees Parlement en de Raad
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van deze termijn de
Commissie hebben meegedeeld dat zij
geen bezwaar zullen maken. Die termijn
wordt op initiatief van het Europees
Parlement of de Raad met twee maanden
verlengd.

5. Een overeenkomstig artikel 7, lid 4
quater, artikel 11, lid 2 ter, artikel 12,
lid 5, artikel 14, lid 7, artikel 17, lid 9,
artikel 22, lid 4, artikel 31, lid 5, artikel 32,
lid 5, artikel 33, lid 6, artikel 38, lid 4,
artikel 39, lid 2, artikel 41, lid 3, artikel 41,
lid 5, artikel 79, lid 7, artikel 81, lid 3 en
artikel 82, lid 3 vastgestelde gedelegeerde
handeling treedt alleen in werking indien
noch het Europees Parlement, noch de
Raad binnen een termijn van vier maanden
na de kennisgeving van de handeling aan
het Europees Parlement en de Raad
daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien
zowel het Europees Parlement als de Raad
voor het verstrijken van deze termijn de
Commissie hebben meegedeeld dat zij
geen bezwaar zullen maken. Die termijn
wordt op initiatief van het Europees
Parlement of de Raad met twee maanden
verlengd.

Or. en
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Amendement 348
Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 5 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
5 bis. De Commissie stelt [6 maanden
vóór de in artikel 91, lid 2 gestelde datum]
de gedelegeerde handelingen vast als
bedoeld in artikel 17, lid 9, 31, lid 5, 32,
lid 5 en 33, lid 6. De Commissie kan de
termijn met zes maanden verlengen.
Or. en
Motivering

De gedelegeerde handelingen ter nadere vaststelling van de vereisten en voorwaarden ten
aanzien van het recht op uitwissing van gegevens, het recht om te worden vergeten,
inbreukmeldingen aan de toezichthoudende autoriteiten en de betrokkenen alsook van
privacyeffectbeoordelingen, worden met het oog op de rechtszekerheid tijdig vóór de
toepassing van deze verordening vastgesteld.

Amendement 349
Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 3
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is
artikel 8 van Verordening (EU)
nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5
van die verordening, van toepassing.

Schrappen

Or. en
Motivering
Vloeit voort uit eerdere amendementen. Doordat de beoordelingsprocedure voor de
passendverklaring van het beschermingsniveau van derde landen gewijzigd is van een
uitvoeringshandeling naar een gedelegeerde handeling zijn er geen spoedprocedures meer
mogelijk. Zie samenhangend amendement op artikel 41, lid 5 dat als enige verwijzing had
naar artikel 87, lid 3.
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Amendement 350
Voorstel voor een verordening
Artikel 89 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 89 bis
Gegevensverwerking door de instellingen,
organen, instanties en agentschappen van
de EU
De Commissie dient onverwijld en ten
laatste op de in artikel 91, lid 2 genoemde
datum een voorstel in ter herziening van
het rechtskader voor de verwerking van
persoonsgegevens door de instellingen,
organen, instanties en agentschappen van
de EU om deze in overeenstemming te
brengen met deze verordening en zo te
zorgen voor consistente en homogene
voorschriften met betrekking tot het
grondrecht van bescherming van
persoonsgegevens in de Europese Unie.
Or. en
Motivering

Met dit amendement wordt beoogd de verordening en de wetgeving ter regulering van de
instellingen, organen, instanties en agentschappen van de EU zoals Verordening (EG) nr.
45/2001 alsook de voorschriften van de agentschappen van de EU die momenteel allemaal
hun eigen gegevensbeschermingsvoorschriften hebben, onderling consistent te maken. Op dit
moment is er namelijk een lappendeken van voorschriften die het betrokkenen heel moeilijk
maakt om hun rechten uit te oefenen.
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TOELICHTING
Inleiding
Overeenkomstig artikel 8 van het EU-Handvest inzake het recht op bescherming van
Persoonsgegevens:
1.

Heeft eenieder recht op bescherming van zijn of haar persoonsgegevens.

2.

Moeten deze gegevens eerlijk worden verwerkt, voor bepaalde doeleinden en met
toestemming van de betrokkene of op basis van een andere gerechtvaardigde
grondslag waarin de wet voorziet. Heeft eenieder recht van inzage in de over hem of
haar verzamelde gegevens en op rectificatie daarvan.
Ziet een onafhankelijke autoriteit erop toe dat deze regels worden nageleefd.

3.

Sinds de vaststelling van Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens is er veel veranderd op het gebied van gegevensbescherming, zowel
qua technologische ontwikkelingen als qua grotere volumes vergaarde en verwerkte gegevens,
onder meer ten behoeve van wetshandhaving. Bovendien is er een lappendeken aan
gegevensbeschermingsregels ontstaan en zijn de markt en de samenwerkingsverbanden
gemondialiseerd.
Daarnaast heeft de richtlijn niet voor een fatsoenlijke harmonisering kunnen zorgen doordat
de lidstaten haar verschillend hebben omgezet. Het is voor individuen ("betrokkenen")
daardoor steeds moeilijker om hun rechten op gegevensbescherming uit te oefenen.
Tot slot heeft de geschetste situatie de ontwikkeling van de interne markt belemmerd, doordat
ondernemingen (die persoonsgegevens beheren of verwerken - "voor de verwerking
verantwoordelijken") en individuen te maken hebben met uiteenlopende
gegevensbeschermingvereisten.
Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon beschikt de Europese Unie over een
expliciete rechtsgrondslag voor gegevensbescherming met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens in de publieke en particuliere sector alsook binnen de context van
wetshandhaving (als gevolg van de verdwijning van de "pijlerstructuur" van vóór Lissabon)
(Artikel 16, lid 2 VWEU). De Commissie heeft voor haar voorstellen ter herziening van het
gegevensbeschermingskader van de EU nu Artikel 16, lid 2 VWEU als rechtsgrondslag
gebruikt. De Commissie stelt nu een verordening voor (COM (2012)11) die in de plaats komt
van Richtlijn 95/46/EG (rapporteur: Jan Philipp Albrecht, Greens/EFA), alsmede een richtlijn
(COM(2012)10) die in de plaats komt van kaderbesluit 2008/977/JBZ over de bescherming
van persoonsgegevens die worden verwerkt voor doeleinden van preventie, opsporing,
navorsing en vervolging van strafbare feiten (rapporteur: Dimitrios Droutsas, S&D). Beide
rapporteurs wensen eveneens een volledig coherent, harmonieus en robuust kader dat een
hoog beschermingsniveau biedt voor alle gegevensverwerkingsactiviteiten in de EU.1 Om
1
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deze doelstelling daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken, dienen de voorstellen van de
Commissie als één enkel pakket te worden aangemerkt dat voor beide voorstellen om een
gecoördineerde wetgevende aanpak vraagt.
De rapporteurs, de schaduwrapporteurs, de rapporteurs voor advies en de schaduwrapporteurs
van de medeadviserende commissies (ITRE, IMCO, JURI, EMPL), het voorzitterschap van de
Raad, de Commissie en belanghebbenden (gegevensbeschermingsautoriteiten, nationale
autoriteiten, het bedrijfsleven, mensenrechten- en consumentenorganisaties en academische
deskundigen) hebben uitgebreide besprekingen gevoerd over de
gegevensbeschermingshervorming om te zorgen voor brede steun voor de aanpak van het
Parlement.
Op 29 mei 2012 organiseerde de commissie LIBE een workshop met belanghebbenden. Op 9
en 10 oktober 2012 hield de commissie LIBE haar jaarlijkse interparlementaire
commissievergadering samen met de nationale parlementscommissies voor vrijheid,
veiligheid en recht om daar over het gegevensbeschermingspakket te spreken. Er werden vier
werkdocumenten over het gegevensbeschermingspakket opgesteld.
Standpunt ten aanzien van de ontwerpverordening gegevensbescherming
De Commissie baseert haar voorstel op de volgende doelstellingen:
- Een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens;
- Versterking van de rechten van individuen;
- Verdere bevordering van de internemarktdimensie en waarborging van betere handhaving
van voorschriften inzake gegevensbescherming; alsmede
-Versterking van de mondiale dimensie.
De rapporteurs sluiten zich hier volledig bij aan. De aanpak wordt navolgend
dienovereenkomstig nader uiteengezet.
Een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens
Zoals reeds aangegeven in het werkdocument van 6 juli 20121, is de rapporteur ingenomen
met het feit dat de Commissie ervoor gekozen heeft om Richtlijn 95/46 te vervangen door een
(rechtstreeks toepasselijke) verordening, en wel omdat hiermee de hele versnippering van de
gegevensbescherming in de EU kan worden teruggedrongen.
Ook is de rapporteur voorstander van de pragmatische aanpak van de Commissie door de
lidstaten overeenkomstig de verordening de ruimte te laten om specifieke voorschriften te
handhaven of vast te stellen ten aanzien van kwesties als de vrijheid van meningsuiting,
beroepsgeheim, gezondheidszorg en werkgelegenheid. Er wordt specifiek verwezen naar de
werkzaamheden van de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken die een advies moet
opstellen over Artikel 82.2
De instellingen van de EU vallen niet onder de nieuwe verordening. Maar om te kunnen
1
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zorgen voor een consistent en uniform kader in de hele Unie moeten ook zij eronder vallen.
Daarvoor is aanpassing van een aantal Europese rechtsinstrumenten nodig, Verordening (EG)
nr. 45/2001 in het bijzonder, om deze nog voordat de verordening gegevensbescherming in
werking treedt, geheel met die verordening in overeenstemming te brengen. Volgens de
rapporteur is er verder nog een breder debat nodig over hoe de huidige lappendeken aan
gegevensbeschermingsvoorschriften voor uiteenlopende EU-agentschappen (bijv. Europol en
Eurojust) kan worden aangepakt en hoe kan worden gezorgd voor consistentie met het
gegevensbeschermingspakket (artikel 2, letter b en artikel 89, letter a)
Het spijt de rapporteur zeer dat het Commissievoorstel niets over samenwerking op het gebied
van rechtshandhaving zegt (daarvoor dient de voorgestelde aparte richtlijn). Dit leidt tot
rechtsonzekerheid ten aanzien van de rechten en plichten in grensgevallen, bijvoorbeeld
wanneer wetshandhavingsautoriteiten ten behoeve van de wetshandhaving zich toegang
verschaffen tot commerciële gegevens en die gegevens overgedragen worden tussen
autoriteiten die wel en die niet verantwoordelijk zijn voor de wetshandhaving. In het verslag
over de voorgestelde richtlijn wordt wel op deze kwesties ingegaan en wordt een aantal
amendementen voorgesteld. De verordening bepaalt dat uitsluiting van de werking van de
verordening uitsluitend betrekking heeft op bevoegde overheidsinstanties voor doeleinden van
wetshandhaving (dus niet op particuliere entiteiten) en dat de toepasselijke wetgeving
voorzien moet in passende waarborgen op basis van de beginselen van noodzakelijkheid en
evenredigheid (artikel 2, letter e en artikel 21).
De territoriale reikwijdte van de verordening is belangrijk omdat zo gezorgd kan worden voor
een consistente toepassing van het Europese gegevensbeschermingsrecht. De rapporteur is
verder stellig van mening dat de verordening tevens van toepassing dient te zijn op voor de
verwerking verantwoordelijken die niet in de EU zijn gevestigd ingeval de
verwerkingsactiviteiten tot doel hebben om goederen of diensten aan te bieden aan
betrokkenen in de EU – ongeacht of er voor deze goederen of diensten betaald moet worden
of niet - of om dergelijke betrokkenen te monitoren (artikel 3, lid 2).
De verordening dient ook qua rechtszekerheid een degelijke, integrale aanpak te bieden. Met
deze doelstelling valt evenwel niet te rijmen dat er zoveel gebruik wordt gemaakt van
gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. De rapporteur stelt dan ook voor een aantal
bepalingen die de Commissie de bevoegdheid toekennen om gedelegeerde handelingen vast te
stellen, te schrappen. De rapporteur heeft echter met het oog op een zo groot mogelijke
rechtszekerheid een aantal handelingen vervangen door meer gedetailleerde formuleringen in
de verordening (bijv.: artikel 6, lid 1 ter, artikel 15 en artikel 35, lid 10. Op andere plaatsen
stelt de rapporteur voor om het Europees Comité voor gegevensbescherming de verdere
criteria en eisen in verband met een specifieke bepaling te laten vaststellen in plaats van de
Commissie de bevoegdheid te verlenen hiertoe een gedelegeerde handeling vast te stellen. In
deze gevallen gaat het namelijk om samenwerking tussen nationale toezichthouders. Deze zijn
beter in staat om vast te stellen welke beginselen en praktijken er moeten worden toegepast
(bijv.: artikel 23, lid 3, artikel 30, lid 3, artikel 42, lid 3, artikel 33 en artikel 55, lid 10.
Versterking van de rechten van individuen
Aangezien met de verordening een grondrecht ten uitvoer wordt gelegd, is het onaanvaardbaar
dat er een beperking wordt opgelegd op de materiële werkingssfeer van de verordening - met
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name wat betreft de definitie van "persoonsgegevens" - door bijvoorbeeld subjectieve
elementen te introduceren ten aanzien van de inspanningen die de voor de verwerking
verantwoordelijke zich getroosten moet ter identificatie van persoonsgegevens. Het concept
van Persoonsgegevens is met behulp van objectieve criteria nader verhelderd (artikel 4, lid 1,
en overwegingen 23 en 24). De zorgen in verband met bepaalde bedrijfsmodellen zijn wel
degelijk legitiem, maar kunnen uit de wereld worden geholpen zonder individuen hun
grondrechten te ontzeggen. Wat dit betreft is de rapporteur warm pleitbezorger van
pseudoniem en anoniem gebruik van diensten. Als er gebruik wordt gemaakt van
pseudonieme gegevens kunnen er de nodige uitzonderingen op de verplichtingen voor de voor
de verwerking verantwoordelijken worden aangebracht (artikel 4, lid 2, letter a, artikel 10,
overweging 23).
Toestemming dient dan ook de hoeksteen te blijven van de EU-aanpak van
gegevensbescherming, opdat individuen op deze manier het best toezicht kunnen houden op
gegevensverwerkingsactiviteiten. Betrokkenen dienen informatie op een eenvoudig
begrijpelijke wijze toegediend te krijgen, bijvoorbeeld met gestandaardiseerde logo's of
icoontjes (artikel 11, lid 2 bis en lid 2 ter). Technische normen die uitdrukking geven aan
uitdrukkelijke wensen van een betrokkene mogen worden aangemerkt als een geldige manier
van verlening van expliciete toestemming (artikel 7, lid 2 bis en artikel 23).
Teneinde ervoor te zorgen dat de toestemming die betrokkenen aan profileringsactiviteiten
geven geïnformeerd is, dienen deze activiteiten te worden gedefinieerd en gereguleerd (artikel
4, lid 3 ter, artikel 14, lid 1, letter g, letter g bis en letter g ter, artikel 15, lid 1 en artikel 20).
Andere rechtsgrondslagen voor verwerking dan toestemming - de "gerechtvaardigde
belangen" van de voor de verwerking verantwoordelijke in het bijzonder - dienen duidelijk te
worden gedefinieerd (amendement ter vervanging van artikel 6, lid 1, letter f door een nieuw
artikel 6, lid 1 bis, 1 ter en 1 quater).
Doelbinding is een kernelement van gegevensbescherming aangezien het betrokkenen
beschermt tegen onvoorziene uitbreidingen van de gegevensverwerking. Uitsluitend wanneer
een legitiem belang van de voor de verwerking verantwoordelijke zulks toestaat, mogen
gegevens na vergaring voor een ander doel worden verwerkt. De rapporteur kiest er dan ook
voor om artikel 6, lid 4 te schrappen en niet om de werking ervan uit te breiden.
De rapporteur is voorstander van versterking van het recht op toegang middels een recht op
gegevensoverdraagbaarheid, oftewel de mogelijkheid voor individuen om hun gegevens van
het ene naar het andere platform over te brengen. In het digitale tijdperk mogen betrokkenen
er tevens in de rol van consument geheel van uit gaan dat zij hun persoonsinformatie in een
gangbaar elektronisch formaat ontvangen (artikel 15, lid 2, letter a). De rapporteur stelt dan
ook voor om artikel 15 en 18 samen te voegen.
Het recht op uitwissing en rectificatie blijft belangrijk voor de betrokkenen, omdat er
tegenwoordig steeds meer informatie wordt vrijgegeven, met alle eventuele significante
gevolgen van dien. Vandaar het "recht te worden vergeten". De voorgestelde amendementen
verhelderen deze rechten voor de digitale omgeving onder behoud van de algemene
uitzondering voor de vrijheid van meningsuiting. Indien gegevens zonder deugdelijke
rechtsgrond worden overgedragen aan derden of gepubliceerd, dient de oorspronkelijke voor
de verwerking verantwoordelijke verplicht te zijn deze derde partijen daarvan in kennis te
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stellen en ervoor te zorgen dat de gegevens worden gewist. Ingeval het individu heeft
ingestemd met de publicatie van zijn of haar gegevens, is een "een recht te worden vergeten"
evenwel noch legitiem, noch realistisch (artikel 17, overweging 54).
Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen verdere gegevensverwerking dient te allen tijde
kosteloos te kunnen worden uitgeoefend en dient expliciet aan de betrokkene te worden
aangeboden middels een duidelijke, eenvoudige en aangepaste taal (artikel 19, lid 2). Ook is
er behoefte aan betere mogelijkheden voor een effectief verhaal, onder andere door
verenigingen die in het openbaar belang handelen (artikel 73 en 76).
Verdere bevordering van de internemarktdimensie en waarborging van betere
handhaving van voorschriften inzake gegevensbescherming
De rapporteur is ingenomen met de voorgestelde overstap van de vereiste inkennisstelling van
gegevensbeschermingsautoriteiten naar een praktische verantwoordingsplicht en de inzet van
functionarissen voor gegevensbescherming in bedrijven. Voorgestelde verordening kan
worden vereenvoudigd door de informatierechten en de documentatievereisten ineen te
schuiven omdat deze feitelijk twee zijden van dezelfde medaille zijn. Hierdoor wordt de
administratieve belasting van voor verwerking verantwoordelijken verlicht en wordt het voor
individuen inzichtelijker wat hun rechten en wordt het eenvoudiger deze uit te oefenen (artikel
14 en 28). In het tijdperk van cloud computing dient de drempel voor de verplichte aanstelling
van een functionaris voor gegevensbescherming niet afhankelijk te worden gemaakt van de
omvang van een onderneming, als wel van de relevantie van de gegevensverwerking
(categorie persoonsgegevens, soort verwerkingsactiviteit en het aantal individuen waarvan de
gegevens verwerkt worden) (artikel 35). Verder wordt verduidelijkt dat een functionaris voor
gegevensbescherming zijn functie in deeltijd kan uitoefenen indien de omvang van de
onderneming en de hoeveelheid verwerkte gegevens daartoe aanleiding geven (overweging
75).
Gegevensbescherming by design en by default is de grootste, zeer welkome vernieuwing van
deze hervorming. Hiermee kan er voor worden gezorgd dat er alleen gegevens verwerkt
worden die voor specifieke doeleinden nodig zijn. Producenten en dienstverleners worden
opgeroepen passende maatregelen te treffen. Het Europees Comité voor
gegevensbescherming dient verder het voortouw te worden gegeven (artikel 23). De
amendementen in verband met de privacyeffectbeoordelingen hebben tot doel nader vast te
stellen in welke situaties dergelijke beoordelingen moeten worden uitgevoerd (artikel 33, lid
2) en welke elementen beoordeeld moeten worden (artikel 33, lid 3).
De rapporteur stelt voor om de termijn voor de inkennisstelling van inbreuken op de
persoonsgegevens aan de toezichthoudende autoriteit te verlengen van 24 naar 72 uur. Om
kennisgevingsvermoeidheid onder betrokkenen te voorkomen, dienen betrokkenen bovendien
uitsluitend in die gevallen van de inbreuk op de persoonsgegevens in kennis te worden gesteld
indien de inbreuk naar alle waarschijnlijkheid ten koste gaat van de bescherming van de
persoonsgegevens of privacy van de betrokkenen, bijvoorbeeld ingeval van identiteitsdiefstal
of -fraude, lichamelijke schade, ernstige vernedering of aantasting van de reputatie. De
inkennisstelling dient onder meer een omschrijving te bevatten van het soort inbreuk op de
persoonsgegevens, alsmede informatie over de rechten van de betrokkenen, zoals
verhaalmogelijkheden (artikel 31 en 32). Voor de meldingen van inbreuken op de
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persoonsgegevens, effectbeoordelingen en het recht om gegevens te laten wissen en te worden
vergeten, wordt voorgesteld om de Commissie vóór inwerkingtreding van de verordening
gedelegeerde handelingen laten aannemen en zo de rechtszekerheid te waarborgen (artikel 86,
lid 5 bis).
Gedragscodes alsook certificering en zegels zijn een goede zaak, maar er moeten ook de
nodige prikkels worden gecreëerd voor de vaststelling en toepassing daarvan. Verder zijn er
duidelijkere regels nodig ten aanzien van de beginselen die zij in acht moeten nemen en ten
aanzien van de gevolgen voor wat betreft rechtmatigheid van gegevensverwerking,
aansprakelijkheid en aanverwante zaken. Gedragscodes die door de Commissie tot conform
de verordening zijn verklaard, geven betrokkenen wettelijk afdwingbare rechten. Voor wat
betreft de certificeringszegels dient er een formele procedure te worden opgesteld voor de
uitgifte en intrekking van de zegel. Verder dienen de zegels te helpen zorgen voor naleving
van alle gegevensbeschermingsbeginselen en rechten van de betrokkene (artikel 38 en 39).
De verordening dient verder te zorgen voor één gemeenschappelijk werkkader voor alle
gegevensbeschermingsautoriteiten. Gegevensbeschermingsautoriteiten dienen om überhaupt
goed te kunnen functioneren volledig onafhankelijk te zijn en van voldoende middelen te
worden voorzien om hun taken doeltreffend te kunnen uitvoeren (artikel 47). De
samenwerking tussen gegevensbeschermingsautoriteiten wordt tevens versterkt dankzij een
Europees Comité voor gegevensbescherming (dat in de plaats komt van de huidige
"Werkgroep artikel 29"), De rapporteur beschouwt het geplande mechanisme voor
samenwerking en consistentie tussen de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten als een
enorme stap in de richting van een coherente toepassing van de wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming in de hele EU. Het door de Commissie beoogde model biedt evenwel
onvoldoende waarborgen voor de broodnodige onafhankelijkheid van de
gegevensbeschermingsautoriteiten. Na beoordeling van verschillende opties wordt een
alternatief mechanisme voorgesteld dat de idee van een hoofdautoriteit handhaaft, maar
daarnaast tevens uitgaat van nauwe samenwerking tussen de
gegevensbeschermingsautoriteiten om te zorgen voor de benodigde consistentie (Artikel 51 en
55 bis). Een gegevensbeschermingsautoriteit is in hoofdzaak bevoegd om toezicht uit te
oefenen op verwerkingsoperaties op het eigen grondgebied of op verwerkingsoperaties die
gevolgen hebben voor betrokkenen die ingezetenen zijn van dit eigen grondgebied. Ingeval
van verwerkingsactiviteiten door een voor de verwerking verantwoordelijke of een verwerker
met vestigingen in meer dan één lidstaat, of van verwerkingsactiviteiten met gevolgen voor
betrokkenen in meerdere lidstaten, is de gegevensbeschermingsautoriteit van de
hoofdvestiging de hoofdautoriteit en fungeert hij als enig contactpunt voor de voor de
verwerking verantwoordelijke of de verwerker (één loket). De hoofdautoriteit is belast met de
coördinatie met de betrokken autoriteiten en raadpleegt de overige autoriteiten alvorens
maatregelen uit te vaardigen. De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming wijst
in onduidelijke gevallen of ingeval de gegevensbeschermingsautoriteiten het onderling niet
eens kunnen worden de hoofdautoriteit aan. Indien een bij een zaak betrokken
gegevensbeschermingsautoriteit het niet eens is met de door de hoofdautoriteit voorgestelde
ontwerpmaatregel, brengt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming een advies
uit. Indien de hoofdautoriteit niet van zin is dit advies op te volgen, stelt zij de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming daarvan op de hoogte en onderbouwt zij dit
besluit. Het Europees Comité voor gegevensbescherming kan bij gekwalificeerde
meerderheid een voor de toezichthoudende autoriteit juridisch bindend definitief besluit
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nemen. Dit besluit kan worden onderworpen aan rechterlijke toetsing (artikel 45bis, 55 en 58).
De Commissie kan dit besluit tevens aanvechten ten overstaan van het Hof van Justitie van de
EU en om schorsing van de maatregel vragen (artikel 61 bis).
De rapporteur is voorstander van verdere onderzoeks- en sanctiebevoegdheden voor de
toezichthoudende autoriteiten. Het voorstel van de Commissie was evenwel te prescriptief. De
rapporteur stelt dan ook een vereenvoudigde regeling voor in het kader waarvan enerzijds de
gegevensbeschermingsautoriteiten meer beoordelingsbevoegdheden hebben en anderzijds het
Europees Comité voor gegevensbescherming toeziet op een consistente handhaving (artikel
52, 53, 78 en 79). Verder is het sanctiestelsel nader verhelderd door een aantal criteria aan te
brengen waarmee bij de vaststelling van de omvang van de boete die een
gegevensbeschermingsautoriteit opleggen kan rekening moet worden gehouden.
Versterking van de mondiale dimensie.
De bevoegdheid van de Commissie om besluiten te nemen ten aanzien van de gepastheid of
ongepastheid van een derde land, een deel van een derde land alsook internationale
organisaties bleef tot op heden intact. De rapporteur is het echter niet eens met de
voorgestelde nieuwe mogelijkheid om sectoren in derde landen als gepast aan te merken,
aangezien de rechtsonzekerheid hierdoor wordt vergroot en de doelstelling van de EU om te
komen tot een geharmoniseerd en coherent internationaal gegevensbeschermingsnetwerk
ondermijnd. De criteria voor de beoordeling van gepastheid van derde landen zijn
aangescherpt (artikel 41, lid 2). Ook wordt voorgesteld om de door de Commissie vaststelling
van gepastheid middels een gedelegeerde handeling af te kondigen in plaats van middels een
uitvoeringshandeling, opdat de Raad en het Parlement gebruik kunnen maken van het recht
om controle uitoefenen (artikel 41, lid 3 en lid 5).
Bij ontstentenis van een gepastheidsbesluit dient de voor de verwerking verantwoordelijke of
de verwerker gepaste bescherming en waarborging te bieden door de nodige maatregelen te
ten uitvoer te leggen, zoals bindende bedrijfsvoorschriften en modelbepalingen inzake
gegevensbescherming zoals die zijn voorgeschreven door de Commissie of een
toezichthoudende autoriteit. In de amendementen op artikel 41, lid 1 bis en artikel 42 worden
de essentiële waarborgen die deze instrumenten dienen te bieden, verduidelijkt en nader
uitgewerkt.
Ook wordt een nieuw artikel 43 bis voorgesteld om verzoeken van overheidsinstanties of
rechters in derde landen tot toegang tot in de EU opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens
in goede banen te leiden. Gegevensbeschermingsautoriteiten dienen dergelijke overdrachten
uitsluitend toe te staan na geverifieerd te hebben of de gegevensoverdracht wel in
overeenstemming is met de verordening en meer in het bijzonder met artikel 44 lid 1, letter d
of letter e daarvan. Dit wordt des te belangrijker nu het fenomeen cloud computing een steeds
grotere vlucht neemt. Regelgeving hiervoor is dan ook vereist.
Samenvatting
De rapporteur is voorstander van versterking van het recht op bescherming van
persoonsgegevens. Dit moet gebeuren middels een eengemaakt wettelijk kader en minder
administratieve lasten voor de voor verwerking verantwoordelijken. Hij stelt voor om de rol
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van de Commissie bij de tenuitvoerlegging tot een minimum te beperken door een aantal
essentiële elementen van in de tekst van de verordening zelf te verduidelijken en de praktische
tenuitvoerlegging aan het samenwerkingsmechanisme van gegevensbeschermingsautoriteiten
over te laten. Hij stelt voor om het gebruik van technologische maatregelen ter bescherming
van persoonsgegevens en de waarborging van de naleving beter in de verf te zetten, in
combinatie met prikkels voor de voor verwerking verantwoordelijken bij de toepassing van
dergelijke maatregelen. Overeenkomstig het verantwoordingsbeginsel is de rol van
bedrijfsfunctionarissen voor gegevensbescherming versterkt en hoeven de toezichthoudende
autoriteiten nu minder vaak voorafgaand te worden geraadpleegd. De instellingen, organen,
instanties en agentschappen van de EU dienen op middellange termijn onder hetzelfde
regelgevende kader te worden gebracht. Indien het Parlement, de Raad en de Commissie met
deze elementen kunnen instemmen, krijgen zowel individuen als de voor verwerking
verantwoordelijken de beschikking over een beduidend beter wettelijke kader voor
gegevensbescherming dat volledig klaar is voor de toekomst.
De rapporteur heeft op basis van de uitgebreide werkzaamheden samen met de
schaduwrapporteurs van alle politieke fracties en de rapporteurs voor advies van
medeadviserende commissies een groot aantal amendementen opgesteld die bij elkaar
weerspiegeling vormen van de debatten met de betrokken collega's. Er is met name ten
aanzien van de beginselen, de rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens, de
rechten van betrokkenen, de bepalingen voor de voor de verwerking betrokkenen en de
verwerker, alsook ten aanzien van de conformiteitstoetsing een aantal compromissen
opgenomen in het verslag. De rapporteur heeft er goed vertrouwen in dat zijn voorstellen een
goede basis vormen voor een spoedig akkoord binnen het Europees Parlement en daarna voor
de onderhandelingen met de Raad tijdens het Ierse voorzitterschap.

PR\924343NL.doc

239/239

PE501.927v04-00

NL

