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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 
amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 
ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌ of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept. 
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van 
data (Dataverordening)
(COM(2022)0068 – C9-0051/2022 – 2022/0047(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2022)0068),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C9-0051/2022),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 15 juni 20221,

– gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 30 juni 20222,

– gezien de artikelen 59 en 40 van zijn Reglement,

– gezien de adviezen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en van de Commissie interne markt en consumentenbescherming,

– gezien het schrijven van de Commissie juridische zaken,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A9-0000/2022),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 PB C xxx van XX.X.2022, blz. xxx.
2 PB C xxx van XX.X.2022, blz. xxx.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Belemmeringen voor het delen van 
data staan een optimale verdeling van data 
in het belang van de samenleving in de 
weg. Deze belemmeringen zijn onder meer 
een gebrek aan stimulansen voor 
datahouders om vrijwillig data-
uitwisselingscontracten te sluiten, 
onzekerheid over de rechten en plichten 
met betrekking tot data, de kosten van het 
contracteren en implementeren van 
technische interfaces, de hoge mate van 
versnippering van informatie in datasilo’s, 
slecht beheer van metadata, het ontbreken 
van normen voor semantische en 
technische interoperabiliteit, knelpunten 
die de toegang tot data belemmeren, een 
gebrek aan gemeenschappelijke praktijken 
voor het delen van data en misbruik van 
contractuele onevenwichtigheden met 
betrekking tot de toegang tot en het gebruik 
van data.

(2) In een context waarin de Unie een 
mondiale concurrentiepositie inneemt in 
de be- en verwerkende industrie en 
toonaangevend is op het gebied van 
industriële software en robotica, staan 
belemmeringen voor het delen van data een 
optimale verdeling van data in het belang 
van de samenleving in de weg. Deze 
belemmeringen zijn onder meer een gebrek 
aan stimulansen voor datahouders om 
vrijwillig data-uitwisselingscontracten te 
sluiten, onzekerheid over de rechten en 
plichten met betrekking tot data, de kosten 
van het contracteren en implementeren van 
technische interfaces, de hoge mate van 
versnippering van informatie in datasilo’s, 
slecht beheer van metadata, het ontbreken 
van normen voor semantische en 
technische interoperabiliteit, knelpunten 
die de toegang tot data belemmeren, een 
gebrek aan gemeenschappelijke praktijken 
voor het delen van data en misbruik van 
contractuele onevenwichtigheden met 
betrekking tot de toegang tot en het gebruik 
van data.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Om tegemoet te komen aan de 
behoeften van de digitale economie en om 
belemmeringen voor een goed 

(4) Om tegemoet te komen aan de 
behoeften van de digitale economie, 
versnippering van de interne markt die 
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functionerende interne datamarkt weg te 
nemen, moet er een geharmoniseerd kader 
worden vastgesteld waarin wordt 
gespecificeerd wie, anders dan de fabrikant 
of andere datahouder, recht heeft op 
toegang tot de door producten of 
aanverwante diensten gegenereerde data, 
onder welke voorwaarden en op welke 
basis. Bijgevolg mogen de lidstaten geen 
aanvullende nationale voorschriften 
vaststellen of handhaven met betrekking tot 
de aangelegenheden die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, tenzij uitdrukkelijk in deze 
verordening bepaald, aangezien dit 
gevolgen zou hebben voor de rechtstreekse 
en uniforme toepassing van deze 
verordening.

kan voortvloeien uit nationaal recht te 
voorkomen, en belemmeringen voor een 
goed functionerende interne datamarkt weg 
te nemen, moet er een geharmoniseerd 
kader worden vastgesteld waarin wordt 
gespecificeerd wie, anders dan de fabrikant 
of andere datahouder, recht heeft op 
toegang tot de door producten of 
aanverwante diensten gegenereerde data, 
onder welke voorwaarden en op welke 
basis. Bijgevolg mogen de lidstaten geen 
aanvullende nationale voorschriften 
vaststellen of handhaven met betrekking tot 
de aangelegenheden die binnen het 
toepassingsgebied van deze verordening 
vallen, tenzij uitdrukkelijk in deze 
verordening bepaald, aangezien dit 
gevolgen zou hebben voor de rechtstreekse 
en uniforme toepassing van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Het genereren van data is het 
resultaat van acties van ten minste twee 
actoren: de ontwerper of fabrikant van een 
product en de gebruiker van dat product. 
Het roept vragen op over eerlijkheid in de 
digitale economie, omdat de door 
dergelijke producten of gerelateerde 
diensten geregistreerde data belangrijke 
input vormen voor aftermarketdiensten, 
ondersteunende en andere diensten. Om de 
belangrijke economische voordelen van 
data als een niet-concurrerend goed voor 
de economie en de samenleving te 
realiseren, is een algemene benadering van 
de toekenning van toegangs- en 
gebruiksrechten voor data te verkiezen 
boven de toekenning van exclusieve 

(6) Het genereren van data is het 
resultaat van acties van ten minste twee 
actoren: de ontwerper of fabrikant van een 
product en de gebruiker van dat product. 
Het roept vragen op over eerlijkheid in de 
digitale economie, omdat de door 
dergelijke producten of gerelateerde 
diensten geregistreerde data belangrijke 
input vormen voor aftermarketdiensten, 
ondersteunende en andere diensten. 
Rekening houdend met het feit dat data 
een niet-concurrerend goed zijn en dat de 
belangrijke voordelen voor de economie 
en de samenleving groter worden 
naarmate zij worden gedeeld en gebruikt, 
is een algemene benadering van de 
toekenning van toegangs- en 
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toegangs- en gebruiksrechten. gebruiksrechten voor data te verkiezen 
boven de toekenning van exclusieve 
toegangs- en gebruiksrechten.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Deze verordening doet geen 
afbreuk aan de bevoegdheden van de 
lidstaten met betrekking tot activiteiten op 
het gebied van openbare veiligheid, 
defensie en nationale veiligheid 
overeenkomstig het EU-recht, en 
activiteiten van de douane op het gebied 
van risicobeheer en in het algemeen de 
controle op de naleving van het 
douanewetboek door marktdeelnemers.

(13) Deze verordening doet geen 
afbreuk aan het recht van de Unie en het 
nationale recht waarin wordt voorzien in 
de bescherming van intellectuele 
eigendom, met inbegrip van de 
Richtlijnen 2001/29/EG en 2004/48/EG 
van het Europees Parlement en de Raad, 
de bevoegdheden van de lidstaten met 
betrekking tot activiteiten op het gebied 
van openbare veiligheid, defensie en 
nationale veiligheid overeenkomstig het 
EU-recht, en Richtlijn (EU) 2019/790 van 
het Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Schrapping van een overlapping in overweging 10.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Fysieke producten die door middel 
van hun componenten data over hun 
prestaties, gebruik of omgeving verkrijgen, 
genereren of verzamelen en die via een 
openbare elektronische-

(14) Fysieke producten die door middel 
van hun componenten of 
besturingssystemen data over hun 
prestaties, gebruik of omgeving verkrijgen, 
genereren of verzamelen en die via een 
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communicatiedienst (vaak het internet der 
dingen genoemd) kunnen communiceren, 
moeten onder deze verordening vallen. 
Elektronische-communicatiediensten 
omvatten vaste telefoonnetwerken, 
televisiekabelnetwerken, satellietnetwerken 
en NFC-netwerken (Near Field 
Communication). Dergelijke producten 
kunnen voertuigen, huishoudelijke 
apparatuur en consumptiegoederen, 
medische en gezondheidsapparatuur of 
landbouw- en industriële machines 
omvatten. De data vertegenwoordigen de 
digitalisering van handelingen van de 
gebruiker en gebeurtenissen en moeten 
daarom toegankelijk zijn voor de 
gebruiker, terwijl informatie die is afgeleid 
of herleid van deze data, indien rechtmatig 
in handen, niet mag worden geacht binnen 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen. Dergelijke data zijn 
potentieel waardevol voor de gebruiker en 
ondersteunen innovatie en de ontwikkeling 
van digitale en andere diensten die het 
milieu, de gezondheid en de circulaire 
economie beschermen, met name door het 
onderhoud en de reparatie van de 
producten in kwestie te vergemakkelijken.

openbare elektronische-
communicatiedienst (vaak het internet der 
dingen genoemd) kunnen communiceren, 
moeten onder deze verordening vallen, met 
uitzondering van prototypen. 
Elektronische-communicatiediensten 
omvatten vaste telefoonnetwerken, 
televisiekabelnetwerken, satellietnetwerken 
en NFC-netwerken (Near Field 
Communication). Dergelijke producten 
kunnen voertuigen, huishoudelijke 
apparatuur en consumptiegoederen, 
medische en gezondheidsapparatuur of 
landbouw- en industriële machines 
omvatten. De data vertegenwoordigen de 
digitalisering van handelingen van de 
gebruiker en gebeurtenissen en moeten 
daarom toegankelijk zijn voor de 
gebruiker, terwijl informatie die is afgeleid 
of herleid van deze data, indien rechtmatig 
in handen, niet mag worden geacht binnen 
het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen. Dergelijke data zijn 
potentieel waardevol voor de gebruiker en 
ondersteunen innovatie en de ontwikkeling 
van digitale en andere diensten die het 
milieu, de gezondheid en de circulaire 
economie beschermen, met name door het 
onderhoud en de reparatie van de 
producten in kwestie te vergemakkelijken. 
Deze verordening is van toepassing op 
producten die in de Unie in de handel zijn 
gebracht en is derhalve niet van 
toepassing op producten die zich in de 
ontwikkelingsfase bevinden, zoals 
prototypen.

Or. en

Motivering

Om geen belemmering te vormen voor investeringen in onderzoek en innovatie, mag de 
verordening niet op prototypen van toepassing zijn.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Er moeten regels worden 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
verbonden producten die op zo’n manier 
een dienst bevatten of daarmee verbonden 
zijn, dat het product zijn functies niet kan 
vervullen wanneer de dienst ontbreekt. 
Dergelijke gerelateerde diensten kunnen 
deel uitmaken van de verkoop-, huur- of 
leaseovereenkomst, of gebruikelijk zijn 
voor goederen van hetzelfde type en de 
gebruiker kan deze diensten redelijkerwijs 
verwachten, gezien de aard van het product 
en rekening houdend met publiekelijk 
gedane mededelingen van of namens de 
verkoper, verhuurder, leasegever of andere 
personen in eerdere schakels van de 
transactieketen, waaronder de producent. 
Deze gerelateerde diensten kunnen zelf 
data genereren die voor de gebruiker 
waardevol zijn, onafhankelijk van de 
dataverzamelingscapaciteit van het product 
waarmee zij verbonden zijn. Deze 
verordening moet ook van toepassing zijn 
op gerelateerde diensten die niet door de 
verkoper, verhuurder of lease-aanbieder 
zelf worden verleend, maar die in het kader 
van de verkoop-, huur- of 
leaseovereenkomst door een derde worden 
verleend. In geval van twijfel over de vraag 
of de dienst deel uitmaakt van de verkoop-, 
huur- of leaseovereenkomst, dient deze 
verordening van toepassing te zijn.

(16) Er moeten regels worden 
vastgesteld die van toepassing zijn op 
verbonden producten die op het moment 
van aangaan van de verkoop-, huur- of 
leaseovereenkomst op zo’n manier een 
dienst bevatten of daarmee verbonden zijn, 
dat het product een van zijn belangrijkste 
functies niet kan vervullen wanneer de 
dienst ontbreekt. Dergelijke gerelateerde 
diensten kunnen deel uitmaken van de 
verkoop-, huur- of leaseovereenkomst, of 
gebruikelijk zijn voor goederen van 
hetzelfde type en de gebruiker kan deze 
diensten redelijkerwijs verwachten, gezien 
de aard van het product en rekening 
houdend met publiekelijk gedane 
mededelingen van of namens de verkoper, 
verhuurder, leasegever of andere personen 
in eerdere schakels van de transactieketen, 
waaronder de producent. Deze gerelateerde 
diensten kunnen zelf data genereren die 
voor de gebruiker waardevol zijn, 
onafhankelijk van de 
dataverzamelingscapaciteit van het product 
waarmee zij verbonden zijn. Noch de 
stroomtoevoer, noch het aanbod van de 
connectiviteit moeten op grond van deze 
verordening als gerelateerde diensten 
worden geïnterpreteerd. Deze verordening 
moet ook van toepassing zijn op 
gerelateerde diensten die niet door de 
verkoper, verhuurder of lease-aanbieder 
zelf worden verleend, maar die in het kader 
van de verkoop-, huur- of 
leaseovereenkomst door een derde worden 
verleend. In geval van twijfel over de vraag 
of de dienst deel uitmaakt van de verkoop-, 
huur- of leaseovereenkomst, dient deze 
verordening van toepassing te zijn.

Or. en
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Motivering

Toegang tot data en metadata in verband met elektronische communicatiediensten vallen 
onder de e-privacyrichtlijn.

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Data die door het gebruik van een 
product of gerelateerde dienst worden 
gegenereerd, omvatten o.a. data die 
opzettelijk door de gebruiker zijn 
geregistreerd. Dergelijke data omvatten 
ook data die als bijproduct van de 
handeling van de gebruiker worden 
gegenereerd, zoals diagnostische data, en 
data die worden geregistreerd zonder enige 
handeling van de gebruiker, zoals wanneer 
het product zich in de “stand-bystand” 
bevindt of tijdens perioden waarin het 
product is uitgeschakeld. Dergelijke data 
moeten data omvatten in de vorm en het 
formaat waarin zij door het product worden 
gegenereerd, maar mogen geen betrekking 
hebben op data die voortvloeien uit een 
softwareproces dat afgeleide data uit 
dergelijke data berekent, aangezien een 
dergelijk softwareproces onderworpen kan 
zijn aan intellectuele-eigendomsrechten.

(17) Data die door het gebruik van een 
product of gerelateerde dienst worden 
gegenereerd, omvatten o.a. data die 
opzettelijk door de gebruiker zijn 
geregistreerd. Dergelijke data omvatten 
ook data die als bijproduct van de 
handeling van de gebruiker worden 
gegenereerd, zoals diagnostische data, en 
data die door een apparaat worden 
geregistreerd zonder enige handeling van 
de gebruiker, zoals wanneer het product 
zich in de “stand-bystand” bevindt maar 
nog steeds data registreert, zoals over de 
laadtoestand van een batterij, of tijdens 
perioden waarin het product is 
uitgeschakeld. Dergelijke data moeten data 
omvatten in de vorm en het formaat waarin 
zij door het product worden gegenereerd, 
maar mogen geen betrekking hebben op 
data die voortvloeien uit een 
softwareproces dat afgeleide data uit 
dergelijke data berekent, aangezien een 
dergelijk softwareproces onderworpen kan 
zijn aan intellectuele-eigendomsrechten.

Or. en

Motivering

Met de wijziging wordt verduidelijkt welke soort data onder de toegangsverplichtingen vallen.
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Onder gebruiker van een product 
moet worden verstaan de natuurlijke of 
rechtspersoon, zoals een onderneming of 
consument, die het product heeft gekocht, 
gehuurd of geleased. Afhankelijk van de 
wettelijke benaming waaronder gebruikers 
een product gebruiken, dragen zij de 
risico’s en de voordelen van het gebruik 
van het verbonden product en moeten zij 
ook toegang hebben tot de data die het 
product genereert. De gebruiker moet 
daarom het recht hebben voordeel te halen 
uit de gegevens die door dat product en alle 
gerelateerde diensten worden gegenereerd.

(18) Onder gebruiker van een product 
moet worden verstaan de natuurlijke of 
rechtspersoon, zoals een onderneming, 
consument of overheidsinstantie, die het 
product heeft gekocht, gehuurd of 
geleased. Afhankelijk van de wettelijke 
benaming waaronder gebruikers een 
product gebruiken, dragen zij de risico’s en 
de voordelen van het gebruik van het 
verbonden product en moeten zij ook 
toegang hebben tot de data die het product 
genereert. De gebruiker moet daarom het 
recht hebben voordeel te halen uit de 
gegevens die door dat product en alle 
gerelateerde diensten worden gegenereerd.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) In de praktijk zijn niet alle door 
producten of gerelateerde diensten 
gegenereerde data gemakkelijk 
toegankelijk voor de gebruikers ervan en 
zijn er vaak beperkte mogelijkheden voor 
de overdraagbaarheid van data die zijn 
gegenereerd door producten die verbonden 
zijn met het internet der dingen. Vaak 
kunnen gebruikers niet de data verkrijgen 
die nodig zijn om gebruik te maken van 
aanbieders van reparatie- en andere 
diensten, en kunnen bedrijven geen 
innovatieve, efficiëntere en gemakkelijkere 
diensten lanceren. In veel sectoren zijn 
fabrikanten vaak in staat om door hun 

(19) In de praktijk zijn niet alle door 
producten of gerelateerde diensten 
gegenereerde data gemakkelijk 
toegankelijk voor de gebruikers ervan en 
zijn er vaak beperkte mogelijkheden voor 
de overdraagbaarheid van data die zijn 
gegenereerd door producten die verbonden 
zijn met het internet der dingen. Vaak 
kunnen gebruikers niet de data verkrijgen 
die nodig zijn om gebruik te maken van 
aanbieders van reparatie- en andere 
diensten, en kunnen bedrijven geen 
innovatieve, efficiëntere en gemakkelijkere 
diensten lanceren. In sommige sectoren 
zijn fabrikanten vaak in staat om door hun 
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controle over het technische ontwerp van 
het product of de gerelateerde diensten te 
bepalen welke data worden gegenereerd en 
hoe deze kunnen worden geraadpleegd, 
ook al hebben zij geen wettelijk recht op de 
data. Daarom moet ervoor worden gezorgd 
dat producten zodanig worden ontworpen 
en vervaardigd en dat gerelateerde diensten 
op zodanige wijze worden aangeboden dat 
de door het gebruik ervan gegenereerde 
data altijd gemakkelijk toegankelijk zijn 
voor de gebruiker.

controle over het technische ontwerp van 
het product of de gerelateerde diensten te 
bepalen welke data worden gegenereerd en 
hoe deze kunnen worden geraadpleegd, 
ook al hebben zij geen wettelijk recht op de 
data. Daarom moet ervoor worden gezorgd 
dat producten zodanig worden ontworpen 
en vervaardigd en dat gerelateerde diensten 
op zodanige wijze worden aangeboden dat 
de door het gebruik ervan gegenereerde 
data die toegankelijk zijn voor de 
fabrikant of een partij naar keuze ook 
altijd gemakkelijk toegankelijk zijn voor de 
gebruiker. Hiervan moeten data worden 
uitgesloten die worden gegenereerd door 
het gebruik van een product waarvan het 
ontwerp er niet in voorziet dat die data 
worden opgeslagen of doorgegeven buiten 
het onderdeel waarin zij worden 
gegenereerd of het product als geheel. 
Deze verordening bevat geen verplichting 
om data aanvullend op de centrale 
rekeneenheid van een product op te slaan 
wanneer dit niet in verhouding tot het 
verwachte gebruik zou staan. Dit zou de 
fabrikant of de datahouder er niet van 
mogen weerhouden vrijwillig met de 
gebruiker overeen te komen een dergelijke 
aanpassing te doen.

Or. en

Motivering

Aanvullende verduidelijking met betrekking tot de hoofdstukken II,III en IV.

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Producten kunnen worden 
ontworpen om bepaalde data rechtstreeks 
beschikbaar te stellen via een 
gegevensopslag op het apparaat of een 

(21) Producten kunnen worden 
ontworpen om bepaalde data rechtstreeks 
beschikbaar te stellen via een 
gegevensopslag op het apparaat of een 
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server op afstand waaraan de data worden 
doorgegeven. De toegang tot de 
gegevensopslag op het toestel kan mogelijk 
worden gemaakt via al dan niet draadloze 
lokale netwerken die verbonden zijn met 
een openbare elektronische-
communicatiedienst of een mobiel 
netwerk. De server kan de eigen lokale 
servercapaciteit van de fabrikant zijn of die 
van een derde partij of een aanbieder van 
clouddiensten die als datahouder fungeert. 
Zij kunnen zo worden ontworpen dat de 
gebruiker of een derde de data op het 
product of op een computing instance van 
de fabrikant kan verwerken.

server op afstand waaraan de data worden 
doorgegeven. De toegang tot de 
gegevensopslag op het toestel kan mogelijk 
worden gemaakt via al dan niet draadloze 
lokale netwerken die verbonden zijn met 
een openbare elektronische-
communicatiedienst of een mobiel 
netwerk. De server kan de eigen lokale 
servercapaciteit van de fabrikant zijn of die 
van een derde partij of een aanbieder van 
clouddiensten die als datahouder fungeert. 
Producten kunnen zo worden ontworpen 
dat de gebruiker of een derde de data op 
het product, op een computing instance van 
de fabrikant of in een door de gebruiker of 
de derde partij gekozen IT-omgeving kan 
verwerken.

Or. en

Motivering

Geeft verdere voorbeelden van de wijze waarop producten ontworpen kunnen zijn om toegang 
tot data toe te staan.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Alvorens een contract te sluiten 
voor de aankoop, huur of leasing van een 
product of de verlening van een 
gerelateerde dienst, moet de gebruiker 
duidelijke en voldoende informatie worden 
verstrekt over de wijze waarop toegang kan 
worden verkregen tot de gegenereerde 
data. Deze verplichting zorgt voor 
transparantie over de gegenereerde data en 
bevordert de toegang voor de gebruiker. 
Deze verplichting om informatie te 
verstrekken doet geen afbreuk aan de 
verplichting van de 
verwerkingsverantwoordelijke om de 
betrokkene informatie te verstrekken 

(23) Alvorens een contract te sluiten 
voor de aankoop, huur of leasing van een 
product of de verlening van een 
gerelateerde dienst, moet de gebruiker door 
de datahouder duidelijke en voldoende 
informatie worden verstrekt over de wijze 
waarop toegang kan worden verkregen tot 
de gegenereerde data. Deze verplichting 
zorgt voor transparantie over de 
gegenereerde data en bevordert de toegang 
voor de gebruiker. De 
informatieverplichting zou op de 
datahouder moeten rusten, onafhankelijk 
van het feit of de datahouder een contract 
heeft gesloten voor de verkoop, huur of 
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overeenkomstig artikel 12, 13 en 14 van 
Verordening (EU) 2016/679.

leasing van een product of de verlening 
van een gerelateerde dienst. Als de 
datahouder niet de verkoper, verhuurder 
of lease-aanbieder is, moet de datahouder 
erop toezien dat de gebruiker de vereiste 
informatie ontvangt, bijvoorbeeld van de 
verkoper, verhuurder of lease-aanbieder. 
In dit verband moet de datahouder in de 
overeenkomst met de verkoper, 
verhuurder of lease-aanbieder kunnen 
overeenkomen om de informatie aan de 
gebruiker te verstrekken. Aan de 
transparantieverplichting kan door de 
datahouder worden voldaan door 
bijvoorbeeld een stabiele uniform 
resource locator (URL) op het web aan te 
houden die als een weblink of QR-code 
kan worden verspreid en verwijst naar de 
relevante informatie. Een dergelijk URL 
kan door de verkoper, verhuurder of 
lease-aanbieder aan de gebruiker worden 
verstrekt voordat de overeenkomst voor de 
aankoop, huur of leasing van een product 
of de verlening van een gerelateerde 
dienst wordt gesloten. In elk geval moet 
ervoor worden gezorgd dat de gebruiker 
de informatie op zodanige wijze kan 
opslaan dat deze voor later gebruik 
toegankelijk is en dat de opgeslagen 
informatie in ongewijzigde vorm kan 
worden gereproduceerd. Deze verplichting 
om informatie te verstrekken doet geen 
afbreuk aan de verplichting van de 
verwerkingsverantwoordelijke om de 
betrokkene informatie te verstrekken 
overeenkomstig artikel 12, 13 en 14 van 
Verordening (EU) 2016/679.

Or. en

Motivering

Verschaft verdere verduidelijking van de vraag bij wie de datahouder zijn 
informatieverplichtingen kan neerleggen.
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Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) In sectoren die worden gekenmerkt 
door de concentratie van een klein aantal 
fabrikanten die aan eindgebruikers leveren, 
hebben gebruikers slechts beperkte 
mogelijkheden om data met die fabrikanten 
te delen. Onder dergelijke omstandigheden 
kunnen contractuele overeenkomsten 
ontoereikend zijn om de doelstelling van 
empowerment van gebruikers te 
verwezenlijken. De data blijven doorgaans 
onder controle van de fabrikanten, 
waardoor het voor gebruikers moeilijk is 
om waarde te verkrijgen uit de data die 
worden gegenereerd door de apparatuur die 
zij kopen of leasen. Bijgevolg is er een 
beperkt potentieel voor kleinere 
innovatieve bedrijven om concurrerende op 
data gebaseerde oplossingen aan te bieden, 
en voor een diverse data-economie in 
Europa. Deze verordening moet daarom 
voortbouwen op recente ontwikkelingen in 
specifieke sectoren, zoals de gedragscode 
voor het delen van landbouwdata op basis 
van een contractuele overeenkomst. 
Sectorale wetgeving kan worden 
voorgesteld om tegemoet te komen aan 
sectorspecifieke behoeften en 
doelstellingen. Voorts mag de datahouder 
geen door het gebruik van het product of 
de gerelateerde dienst gegenereerde data 
gebruiken om inzicht te verkrijgen in de 
economische situatie van de gebruiker, zijn 
of haar activa of productiemethoden of het 
gebruik op een andere wijze die de 
commerciële positie van de gebruiker op 
de markten waarop hij of zij actief is, zou 
kunnen ondermijnen. Dit zou bijvoorbeeld 
inhouden dat kennis over de algemene 
prestaties van een bedrijf of een 
landbouwbedrijf wordt gebruikt in 
contractuele onderhandelingen met de 
gebruiker over de mogelijke aankoop van 

(25) In sectoren die worden gekenmerkt 
door de concentratie van een klein aantal 
fabrikanten die aan eindgebruikers leveren, 
hebben gebruikers slechts beperkte 
mogelijkheden om data met die fabrikanten 
te delen. Onder dergelijke omstandigheden 
kunnen contractuele overeenkomsten 
ontoereikend zijn om de doelstelling van 
empowerment van gebruikers te 
verwezenlijken. De data blijven doorgaans 
onder controle van de fabrikanten, 
waardoor het voor gebruikers moeilijk is 
om waarde te verkrijgen uit de data die 
worden gegenereerd door de apparatuur die 
zij kopen of leasen. Bijgevolg is er een 
beperkt potentieel voor kleinere 
innovatieve bedrijven om concurrerende op 
data gebaseerde oplossingen aan te bieden, 
en voor een diverse data-economie in 
Europa. Deze verordening moet daarom 
voortbouwen op recente ontwikkelingen in 
specifieke sectoren, zoals de gedragscode 
voor het delen van landbouwdata op basis 
van een contractuele overeenkomst. 
Sectorale wetgeving kan worden 
voorgesteld om tegemoet te komen aan 
sectorspecifieke behoeften, bezorgdheid 
over veiligheid, en doelstellingen. Voorts 
mag de datahouder geen door het gebruik 
van het product of de gerelateerde dienst 
gegenereerde data gebruiken om inzicht te 
verkrijgen in de economische situatie van 
de gebruiker, zijn of haar activa of 
productiemethoden of het gebruik op een 
andere wijze die de commerciële positie 
van de gebruiker op de markten waarop hij 
of zij actief is, zou kunnen ondermijnen. 
Dit zou bijvoorbeeld inhouden dat kennis 
over de algemene prestaties van een bedrijf 
of een landbouwbedrijf wordt gebruikt in 
contractuele onderhandelingen met de 
gebruiker over de mogelijke aankoop van 
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producten of landbouwproducten van de 
gebruiker ten nadele van de gebruiker, of 
bijvoorbeeld dat dergelijke informatie 
wordt gebruikt om in grotere databanken 
over bepaalde markten in het aggregaat 
(bv. databanken over oogstopbrengsten 
voor het komende oogstseizoen) te 
voorzien, aangezien een dergelijk gebruik 
op indirecte wijze negatieve gevolgen voor 
de gebruiker kan hebben. De gebruiker 
moet de nodige technische interface krijgen 
om vergunningen te beheren, bij voorkeur 
met gedetailleerde toestemmingsopties 
(zoals “eenmaal toestaan” of “toestaan bij 
het gebruik van deze app of dienst”), 
waaronder de optie om de toestemming in 
te trekken.

producten of landbouwproducten van de 
gebruiker ten nadele van de gebruiker, of 
bijvoorbeeld dat dergelijke informatie 
wordt gebruikt om in grotere databanken 
over bepaalde markten in het aggregaat 
(bv. databanken over oogstopbrengsten 
voor het komende oogstseizoen) te 
voorzien, aangezien een dergelijk gebruik 
op indirecte wijze negatieve gevolgen voor 
de gebruiker kan hebben. De gebruiker 
moet de nodige technische interface krijgen 
om vergunningen te beheren, bij voorkeur 
met gedetailleerde toestemmingsopties 
(zoals “eenmaal toestaan” of “toestaan bij 
het gebruik van deze app of dienst”), 
waaronder de optie om de toestemming in 
te trekken.

Or. en

Motivering

Sectorspecifieke behoeften en bezorgdheid over veiligheid die kunnen ontstaan als gevolg van 
de bepalingen van deze verordening moeten onder sectorale wetgeving vallen.

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Het moet de gebruiker vrij staan 
de data voor elk rechtmatig doel te 
gebruiken. Dit houdt onder meer in dat de 
data die de gebruiker in het kader van de 
uitoefening van het recht uit hoofde van 
deze verordening heeft ontvangen, worden 
verstrekt aan een derde die een 
aftermarketdienst aanbiedt die mogelijk 
concurreert met een door de datahouder 
verleende dienst, of de datahouder 
daartoe opdracht geeft. De datahouder 
dient ervoor te zorgen dat de aan de derde 
ter beschikking gestelde data even 
nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, 
relevant en actueel zijn als de data 

(28) Bedrijfsgeheimen of intellectuele-
eigendomsrechten moeten bij de 
verwerking van de data in acht worden 
genomen. Deze verordening moet op 
zodanige wijze worden geïnterpreteerd dat 
de bescherming die op grond van 
Richtlijn (EU) 2016/943 aan 
bedrijfsgeheimen wordt verleend, 
behouden blijft. Derhalve moeten 
datahouders van de gebruiker of door de 
gebruiker gekozen derde partijen kunnen 
verlangen dat zij data die als 
bedrijfsgeheimen worden beschouwd, 
geheim houden, onder andere door 
middel van technische oplossingen. 
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waartoe de datahouder zelf toegang heeft 
of kan hebben op basis van het gebruik 
van het product of de gerelateerde dienst. 
Bedrijfsgeheimen of intellectuele-
eigendomsrechten moeten bij de 
verwerking van de data in acht worden 
genomen. Het is belangrijk om stimulansen 
te behouden om te investeren in producten 
met functionaliteiten die gebaseerd zijn op 
het gebruik van data van sensoren die in 
dat product zijn ingebouwd. Het doel van 
deze verordening moet 
dienovereenkomstig worden opgevat als 
het bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe, innovatieve producten of 
aanverwante diensten, het stimuleren van 
innovatie op aftermarkets, maar ook het 
stimuleren van de ontwikkeling van 
volledig nieuwe diensten die gebruikmaken 
van de data, onder meer op basis van data 
van uiteenlopende producten of 
gerelateerde diensten. Tegelijkertijd mogen 
de investeringsprikkels voor het soort 
product waarvan de data afkomstig zijn, 
bijvoorbeeld door het gebruik van data om 
een concurrerend product te ontwikkelen, 
niet worden ondermijnd.

Datahouders zouden echter geen verzoek 
om toegang tot data op grond van deze 
verordening mogen kunnen weigeren met 
als reden dat bepaalde data als 
bedrijfsgeheim worden beschouwd, 
aangezien dit de voornaamste 
doelstellingen van deze verordening zou 
ondermijnen. Het is belangrijk om 
stimulansen te behouden om te investeren 
in producten met functionaliteiten die 
gebaseerd zijn op het gebruik van data van 
sensoren die in dat product zijn ingebouwd. 
Het doel van deze verordening moet 
dienovereenkomstig worden opgevat als 
het bevorderen van de ontwikkeling van 
nieuwe, innovatieve producten of 
aanverwante diensten, het stimuleren van 
innovatie op aftermarkets, maar ook het 
stimuleren van de ontwikkeling van 
volledig nieuwe diensten die gebruikmaken 
van de data, onder meer op basis van data 
van uiteenlopende producten of 
gerelateerde diensten. Tegelijkertijd mogen 
de investeringsprikkels voor het soort 
product waarvan de data afkomstig zijn, 
bijvoorbeeld door het gebruik van data om 
een concurrerend product te ontwikkelen, 
niet worden ondermijnd.

Or. en

Motivering

Verdere verduidelijking van de wijze waarop bedrijfsgeheimen door de dataverordening 
worden beschermd.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Data die door het gebruik van een 
product of verwante dienst worden 
gegenereerd, mogen alleen op verzoek van 
de gebruiker aan een derde ter beschikking 

(31) Data die door het gebruik van een 
product of verwante dienst worden 
gegenereerd, mogen alleen op verzoek van 
de gebruiker aan een derde ter beschikking 
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worden gesteld. Deze verordening vormt 
een aanvulling op het recht in artikel 20 
van Verordening (EU) 2016/679. Dat 
artikel voorziet in een recht van 
betrokkenen om hun persoonsgegevens in 
een gestructureerd, algemeen gebruikt en 
machineleesbaar formaat te ontvangen en 
deze gegevens door te geven aan andere 
verwerkingsverantwoordelijken, wanneer 
die gegevens worden verwerkt op basis van 
artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, 
punt a), of van een overeenkomst uit 
hoofde van artikel 6, lid 1, punt b). 
Betrokkenen moeten het recht hebben om 
de data direct van een 
verwerkingsverantwoordelijke naar een 
andere verwerkingsverantwoordelijke te 
laten overdragen. In artikel 20 wordt 
gespecificeerd dat dit betrekking heeft op 
door de betrokkene verstrekte data, maar 
wordt niet gespecificeerd of dit een actief 
gedrag van de zijde van de betrokkene 
vereist, dan wel of het ook van toepassing 
is op situaties waarin een product of een 
gerelateerde dienst door zijn ontwerp het 
gedrag van een betrokkene of andere 
informatie met betrekking tot een 
betrokkene op passieve wijze observeert. 
Het recht uit hoofde van deze verordening 
vormt op verschillende manieren een 
aanvulling op het recht om 
persoonsgegevens te ontvangen en over te 
dragen uit hoofde van artikel 20 van 
Verordening (EU) 2016/679. Het verleent 
gebruikers het recht op toegang tot en 
beschikbaarstelling aan derden van data die 
worden gegenereerd door het gebruik van 
een product of gerelateerde dienst, 
ongeacht of het persoonsgegevens betreft, 
en of het actief verstrekte of passief 
waargenomen data betreft en ongeacht de 
rechtsgrondslag van de verwerking. In 
tegenstelling tot de technische 
verplichtingen waarin artikel 20 van 
Verordening (EU) 2016/679 voorziet, 
voorziet deze verordening in de technische 
haalbaarheid van toegang van derden voor 
alle soorten data die binnen het 
toepassingsgebied van de verordening 

worden gesteld. Deze verordening vormt 
een aanvulling op het recht in artikel 20 
van Verordening (EU) 2016/679. Dat 
artikel voorziet in een recht van 
betrokkenen om hun persoonsgegevens in 
een gestructureerd, algemeen gebruikt en 
machineleesbaar formaat te ontvangen en 
deze gegevens door te geven aan andere 
verwerkingsverantwoordelijken, wanneer 
die gegevens op geautomatiseerde wijze 
worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 
1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), of van 
een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, 
lid 1, punt b). Betrokkenen moeten het 
recht hebben om de data direct van een 
verwerkingsverantwoordelijke naar een 
andere verwerkingsverantwoordelijke te 
laten overdragen. In artikel 20 wordt 
gespecificeerd dat dit betrekking heeft op 
door de betrokkene verstrekte data, maar 
wordt niet gespecificeerd of dit een actief 
gedrag van de zijde van de betrokkene 
vereist, dan wel of het ook van toepassing 
is op situaties waarin een product of een 
gerelateerde dienst door zijn ontwerp het 
gedrag van een betrokkene of andere 
informatie met betrekking tot een 
betrokkene op passieve wijze observeert. 
Het recht uit hoofde van deze verordening 
vormt op verschillende manieren een 
aanvulling op het recht om 
persoonsgegevens te ontvangen en over te 
dragen uit hoofde van artikel 20 van 
Verordening (EU) 2016/679. Het verleent 
gebruikers het recht op toegang tot en 
beschikbaarstelling aan derden van data die 
worden gegenereerd door het gebruik van 
een product of gerelateerde dienst, 
ongeacht of het persoonsgegevens betreft, 
en of het actief verstrekte of passief 
waargenomen data betreft en ongeacht de 
rechtsgrondslag van de verwerking. In 
tegenstelling tot de verplichtingen waarin 
artikel 20 van Verordening (EU) 2016/679 
voorziet, voorkomt deze verordening dat 
technische belemmeringen de toegang tot 
data hinderen of voorkomen door de 
technische haalbaarheid van toegang van 
derden voor alle soorten data die binnen 
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vallen, ongeacht of het persoonsgegevens 
of niet-persoonsgebonden data zijn. Het 
biedt de datahouder ook de mogelijkheid 
een redelijke vergoeding vast te stellen die 
door derden, maar niet door de gebruiker, 
moet worden betaald voor de kosten die 
voortvloeien uit het verlenen van 
rechtstreekse toegang tot de door het 
product van de gebruiker gegenereerde 
data. Indien een datahouder en een derde 
partij niet in staat zijn overeenstemming te 
bereiken over de voorwaarden voor een 
dergelijke rechtstreekse toegang, mag de 
betrokkene op geen enkele wijze worden 
belet de in Verordening (EU) 2016/679 
vervatte rechten, waaronder het recht op 
overdraagbaarheid van data, uit te oefenen 
door overeenkomstig die verordening 
rechtsmiddelen in te stellen. In deze 
context moet worden begrepen dat, 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679, de verwerking van bijzondere 
categorieën persoonsgegevens door de 
datahouder of de derde op grond van een 
contractuele overeenkomst niet is 
toegestaan.

het toepassingsgebied van de verordening 
vallen, ongeacht of het persoonsgegevens 
of niet-persoonsgebonden data zijn, te 
verplichten en te waarborgen. Het biedt de 
datahouder ook de mogelijkheid een 
redelijke vergoeding vast te stellen die 
door derden, maar niet door de gebruiker, 
moet worden betaald voor de kosten die 
voortvloeien uit het verlenen van 
rechtstreekse toegang tot de door het 
product van de gebruiker gegenereerde 
data. Indien een datahouder en een derde 
partij niet in staat zijn overeenstemming te 
bereiken over de voorwaarden voor een 
dergelijke rechtstreekse toegang, mag de 
betrokkene op geen enkele wijze worden 
belet de in Verordening (EU) 2016/679 
vervatte rechten, waaronder het recht op 
overdraagbaarheid van data, uit te oefenen 
door overeenkomstig die verordening 
rechtsmiddelen in te stellen. In deze 
context moet worden begrepen dat, 
overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/679, de verwerking van bijzondere 
categorieën persoonsgegevens door de 
datahouder of de derde op grond van een 
contractuele overeenkomst niet is 
toegestaan.

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Start-ups, kleine en middelgrote 
ondernemingen en bedrijven uit 
traditionele sectoren met minder 
ontwikkelde digitale mogelijkheden 
hebben moeite om toegang te krijgen tot 
relevante data. Deze verordening heeft tot 
doel de toegang tot data voor deze 
entiteiten te vergemakkelijken, en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de 

(36) Start-ups, kleine en middelgrote 
ondernemingen en bedrijven uit 
traditionele sectoren met minder 
ontwikkelde digitale mogelijkheden 
hebben moeite om toegang te krijgen tot 
relevante data. Deze verordening heeft tot 
doel de toegang tot data voor deze 
entiteiten te vergemakkelijken, en er 
tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
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overeenkomstige verplichtingen zo 
proportioneel mogelijk worden afgebakend 
om overschrijding van de reikwijdte te 
voorkomen. Tegelijkertijd is een klein 
aantal zeer grote ondernemingen ontstaan 
met niet alleen een aanzienlijke 
economische macht in de digitale 
economie door de accumulatie en 
aggregatie van grote hoeveelheden data, 
maar ook met de technologische 
infrastructuur om deze te gelde te maken. 
Tot deze ondernemingen behoren 
ondernemingen die kernplatformdiensten 
aanbieden die alle platformecosystemen in 
de digitale economie controleren en die 
bestaande of nieuwe marktdeelnemers niet 
kunnen aanvechten of betwisten. De 
[verordening betreffende betwistbare en 
eerlijke markten in de digitale sector (wet 
inzake digitale markten)] heeft tot doel 
deze inefficiënties en onevenwichtigheden 
te verhelpen door de Commissie toe te 
staan een aanbieder als “poortwachter” aan 
te wijzen, en legt een aantal verplichtingen 
op aan die aangewezen poortwachters, 
waaronder een verbod om bepaalde data 
zonder toestemming te combineren en een 
verplichting om te zorgen voor effectieve 
rechten op overdraagbaarheid van data uit 
hoofde van artikel 20 van Verordening 
(EU) 2016/679. In overeenstemming met 
de [verordening inzake betwistbare en 
eerlijke markten in de digitale sector (wet 
inzake digitale markten)] en gezien het 
ongeëvenaarde vermogen van deze 
ondernemingen om data te verkrijgen, zou 
het niet nodig zijn om de doelstelling van 
deze verordening te verwezenlijken, en zou 
het derhalve onevenredig zijn om 
datahouders te verplichten om dergelijke 
poortwachterondernemingen op te nemen 
als begunstigden van het recht op toegang 
tot data. Dit betekent dat een onderneming 
die kernplatformdiensten aanbiedt en als 
poortwachter is aangewezen, geen toegang 
kan vragen tot of toegang kan krijgen tot 
data van gebruikers die zijn gegenereerd 
door het gebruik van een product of 
gerelateerde dienst of door een virtuele 

overeenkomstige verplichtingen zo 
proportioneel mogelijk worden afgebakend 
om overschrijding van de reikwijdte te 
voorkomen. Tegelijkertijd is een klein 
aantal zeer grote ondernemingen ontstaan 
met niet alleen een aanzienlijke 
economische macht in de digitale 
economie door de accumulatie en 
aggregatie van grote hoeveelheden data, 
maar ook met de technologische 
infrastructuur om deze te gelde te maken. 
Tot deze ondernemingen behoren 
ondernemingen die kernplatformdiensten 
aanbieden die alle platformecosystemen in 
de digitale economie controleren en die 
bestaande of nieuwe marktdeelnemers niet 
kunnen aanvechten of betwisten. De 
[verordening betreffende betwistbare en 
eerlijke markten in de digitale sector (wet 
inzake digitale markten)] heeft tot doel 
deze inefficiënties en onevenwichtigheden 
te verhelpen door de Commissie toe te 
staan een aanbieder als “poortwachter” aan 
te wijzen, en legt een aantal verplichtingen 
op aan die aangewezen poortwachters, 
waaronder een verbod om bepaalde data 
zonder toestemming te combineren en een 
verplichting om te zorgen voor effectieve 
rechten op overdraagbaarheid van data uit 
hoofde van artikel 20 van Verordening 
(EU) 2016/679. In overeenstemming met 
de [verordening inzake betwistbare en 
eerlijke markten in de digitale sector (wet 
inzake digitale markten)] en gezien het 
ongeëvenaarde vermogen van deze 
ondernemingen om data te verkrijgen, zou 
het niet nodig zijn om de doelstelling van 
deze verordening te verwezenlijken, en zou 
het derhalve onevenredig zijn om 
datahouders te verplichten om dergelijke 
poortwachterondernemingen op te nemen 
als begunstigden van het recht op toegang 
tot data. Dit betekent dat een onderneming 
die kernplatformdiensten aanbiedt en als 
poortwachter is aangewezen, geen toegang 
kan vragen tot of toegang kan krijgen tot 
data van gebruikers die zijn gegenereerd 
door het gebruik van een product of 
gerelateerde dienst of door een virtuele 
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assistent op basis van de bepalingen van 
hoofdstuk II van deze verordening. Een 
onderneming die kernplatformdiensten 
aanbiedt die overeenkomstig de wet inzake 
digitale markten als poortwachter is 
aangewezen, moet worden geacht alle 
juridische entiteiten van een groep 
ondernemingen te omvatten wanneer één 
juridische entiteit een kernplatformdienst 
aanbiedt. Bovendien mogen derden aan 
wie op verzoek van de gebruiker data ter 
beschikking worden gesteld, de data niet 
ter beschikking stellen van een aangewezen 
poortwachter. De derde mag bijvoorbeeld 
de dienstverlening niet uitbesteden aan een 
poortwachter. Derden mogen echter wel 
gebruikmaken van 
dataverwerkingsdiensten die door een 
aangewezen poortwachter worden 
aangeboden. Deze uitsluiting van 
aangewezen poortwachters van het 
toepassingsgebied van het toegangsrecht 
uit hoofde van deze verordening belet deze 
ondernemingen niet om data op andere 
legale wijze te verkrijgen.

assistent op basis van de bepalingen van 
hoofdstuk II van deze verordening. Een 
onderneming die kernplatformdiensten 
aanbiedt die overeenkomstig de wet inzake 
digitale markten als poortwachter is 
aangewezen, moet worden geacht alle 
juridische entiteiten van een groep 
ondernemingen te omvatten wanneer één 
juridische entiteit een kernplatformdienst 
aanbiedt. Bovendien mogen derden aan 
wie op verzoek van de gebruiker data ter 
beschikking worden gesteld, de data niet 
ter beschikking stellen van een aangewezen 
poortwachter. De derde mag bijvoorbeeld 
de dienstverlening niet uitbesteden aan een 
poortwachter. Derden mogen echter wel 
gebruikmaken van 
dataverwerkingsdiensten die door een 
aangewezen poortwachter worden 
aangeboden. Deze uitsluiting van 
aangewezen poortwachters van het 
toepassingsgebied van het toegangsrecht 
uit hoofde van deze verordening belet deze 
ondernemingen niet om data op andere 
legale wijze te verkrijgen. In het bijzonder 
moet het voor fabrikanten mogelijk 
blijven om door middel van een 
overeenkomst met poortwachters overeen 
te komen dat data afkomstig van de 
producten die zij vervaardigen door een 
poortwachtersdienst kunnen worden 
gebruikt.

Or. en

Motivering

Verdere verduidelijking van de wijze waarop deze verordening op poortwachters van 
toepassing is.

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 37
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Gezien de huidige stand van de 
technologie is het te belastend om verdere 
ontwerpverplichtingen op te leggen met 
betrekking tot producten die worden 
vervaardigd of ontworpen en gerelateerde 
diensten die worden verleend door micro- 
en kleine ondernemingen. Dit is echter niet 
het geval wanneer de vervaardiging of het 
ontwerp van een product aan een micro- of 
kleine onderneming wordt uitbesteed. In 
dergelijke situaties kan de onderneming die 
deze taak aan de micro- of kleine 
onderneming heeft uitbesteed, de 
onderaannemer op passende wijze 
vergoeden. Een micro- of kleine 
onderneming kan niettemin als datahouder 
onderworpen zijn aan de vereisten van 
deze verordening, wanneer zij niet de 
fabrikant van het product of een aanbieder 
van gerelateerde diensten is.

(37) Gezien de huidige stand van de 
technologie is het te belastend om verdere 
ontwerpverplichtingen op te leggen met 
betrekking tot producten die worden 
vervaardigd of ontworpen en gerelateerde 
diensten die worden verleend door micro-, 
kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s). Dit is echter niet het geval 
wanneer de vervaardiging of het ontwerp 
van een product aan een kmo wordt 
uitbesteed. In dergelijke situaties kan de 
onderneming die deze taak aan de kmo 
heeft uitbesteed, de onderaannemer op 
passende wijze vergoeden. Een kmo kan 
niettemin als datahouder onderworpen zijn 
aan de vereisten van deze verordening, 
wanneer zij niet de fabrikant van het 
product of een aanbieder van gerelateerde 
diensten is.

Or. en

Motivering

De uitzondering moet worden uitgebreid naar alle kmo’s.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38 bis) Om rekening te houden 
met de verscheidenheid aan producten 
binnen het toepassingsgebied die in 
verschillende hoeveelheden en met 
verschillende snelheid verschillende 
soorten data produceren die verschillende 
cyberbeveiligingsrisico’s inhouden en 
economische kansen met verschillende 
waarde bieden, wordt er in deze 
verordening vanuit gegaan dat de 
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datahouder en de derde partij een 
contractuele overeenkomst sluiten over de 
regelingen in het kader waarvan aan het 
recht om data met derden te delen, wordt 
voldaan. Die regelingen moeten eerlijk, 
redelijk, niet-discriminerend en 
transparant zijn. De door de Commissie 
op te stellen niet-bindende 
modelcontractvoorwaarden voor het delen 
van data tussen bedrijven moeten in dat 
opzicht richtsnoeren verstrekken. Het 
recht om data te delen met derden hangt 
echter niet af van het bestaan van een 
dergelijke overeenkomst.

Or. en

Motivering

Aanvullende verduidelijking van contractuele overeenkomsten waarin de voorwaarden voor 
het delen van data worden geregeld.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Als stimulans om te blijven 
investeren in het genereren van 
waardevolle data, waaronder investeringen 
in relevante technische instrumenten, bevat 
deze verordening het beginsel dat de 
datahouder een redelijke vergoeding kan 
vragen wanneer hij wettelijk verplicht is 
data beschikbaar te stellen aan de 
ontvanger van de data. Deze bepalingen 
mogen niet worden opgevat als het betalen 
voor de data zelf, maar in het geval van 
micro-, kleine of middelgrote 
ondernemingen, voor de gemaakte kosten 
en investeringen die nodig zijn om de data 
beschikbaar te stellen.

(42) Als stimulans om te blijven 
investeren in het genereren van 
waardevolle data, waaronder investeringen 
in relevante technische instrumenten, bevat 
deze verordening het beginsel dat de 
datahouder een redelijke vergoeding kan 
vragen, die verband kan houden met het 
delen van de verwachte winst, wanneer hij 
wettelijk verplicht is data beschikbaar te 
stellen aan de ontvanger van de data. Deze 
bepalingen mogen niet worden opgevat als 
het betalen voor de data zelf, maar in het 
geval van kmo’s, voor de gemaakte kosten 
en investeringen die nodig zijn om de data 
beschikbaar te stellen.

Or. en
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Motivering

De wijziging is bedoeld om de term “redelijke vergoeding” verder te verduidelijken.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Indien een contractueel beding niet 
voorkomt in de lijst van bedingen die altijd 
als oneerlijk worden beschouwd of die 
geacht worden oneerlijk te zijn, is de 
algemene oneerlijkheidsbepaling van 
toepassing. In dit verband moeten de als 
oneerlijk aangemerkte bedingen als 
maatstaf dienen voor de interpretatie van 
de algemene oneerlijkheidsbepaling. Ten 
slotte kunnen door de Commissie te 
ontwikkelen en aanbevolen 
modelcontractvoorwaarden voor data-
uitwisselingsovereenkomsten tussen 
ondernemingen ook nuttig zijn voor 
commerciële partijen bij de 
onderhandelingen over contracten.

(55) Teneinde rechtszekerheid te 
waarborgen, bevat deze verordening een 
lijst van bedingen die altijd oneerlijk zijn 
en een lijst van bedingen die geacht 
worden oneerlijk te zijn. In het laatste 
geval moet de onderneming die het 
contractuele beding heeft opgelegd het 
vermoeden weerleggen door aan te tonen 
dat het in de lijst opgenomen contractuele 
beding in dat specifieke geval niet 
oneerlijk is. Indien een contractueel beding 
niet voorkomt in de lijst van bedingen die 
altijd als oneerlijk worden beschouwd of 
die geacht worden oneerlijk te zijn, is de 
algemene oneerlijkheidsbepaling van 
toepassing. In dit verband moeten de als 
oneerlijk aangemerkte bedingen als 
maatstaf dienen voor de interpretatie van 
de algemene oneerlijkheidsbepaling. Ten 
slotte kunnen door de Commissie te 
ontwikkelen en aanbevolen 
modelcontractvoorwaarden voor data-
uitwisselingsovereenkomsten tussen 
ondernemingen ook nuttig zijn voor 
commerciële partijen bij de 
onderhandelingen over contracten.

Or. en

Amendement 20

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

(56) In situaties van uitzonderlijke 
noodzaak kan het nodig zijn dat 
overheidsinstanties of EU-instellingen, -
agentschappen of -organen data die een 
onderneming in handen heeft, gebruiken 
om te reageren op algemene noodsituaties 
of in andere uitzonderlijke gevallen. 
Onderzoeksinstellingen en organisaties die 
onderzoek financieren, zouden ook als 
overheidsinstanties of 
overheidsondernemingen kunnen worden 
georganiseerd. Om de lasten voor het 
bedrijfsleven te beperken, moeten micro- 
en kleine ondernemingen worden 
vrijgesteld van de verplichting om in 
uitzonderlijke gevallen data te verstrekken 
aan overheidsinstanties en EU-instellingen, 
-agentschappen of -organen.

(56) In situaties van uitzonderlijke 
noodzaak kan het nodig zijn dat 
overheidsinstanties of EU-instellingen, -
agentschappen of -organen data die een 
onderneming in handen heeft, gebruiken 
om te reageren op algemene noodsituaties 
of in andere uitzonderlijke gevallen. 
Onderzoeksinstellingen en organisaties die 
onderzoek financieren, zouden ook als 
overheidsinstanties of 
overheidsondernemingen kunnen worden 
georganiseerd. Om de lasten voor het 
bedrijfsleven te beperken, moeten kmo’s 
worden vrijgesteld van de verplichting om 
in uitzonderlijke gevallen data te 
verstrekken aan overheidsinstanties en EU-
instellingen, -agentschappen of -organen.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Een uitzonderlijke noodzaak kan 
zich ook voordoen wanneer een 
overheidsinstantie kan aantonen dat de data 
nodig zijn om een algemene noodsituatie te 
voorkomen of om bij te dragen aan het 
herstel achteraf, in omstandigheden die 
zich in een redelijke verhouding tot de 
algemene noodsituatie in kwestie bevinden. 
Wanneer de uitzonderlijke noodzaak niet 
wordt gerechtvaardigd door de noodzaak 
om te reageren op, te voorkomen of bij te 
dragen aan het herstel na een algemene 
noodsituatie, moet de overheidsinstantie of 
de EU-instelling, het EU-agentschap of het 
EU-orgaan aantonen dat het door het 
gebrek aan tijdige toegang tot en gebruik 

(58) Een uitzonderlijke noodzaak kan 
zich ook voordoen wanneer een 
overheidsinstantie kan aantonen dat de data 
nodig zijn om een ophanden zijnde 
algemene noodsituatie te voorkomen of om 
bij te dragen aan het herstel achteraf, in 
omstandigheden die zich in een redelijke 
verhouding tot de algemene noodsituatie in 
kwestie bevinden. Wanneer de 
uitzonderlijke noodzaak niet wordt 
gerechtvaardigd door de noodzaak om te 
reageren op, te voorkomen of bij te dragen 
aan het herstel na een algemene 
noodsituatie, moet de overheidsinstantie of 
de EU-instelling, het EU-agentschap of het 
EU-orgaan aantonen dat het door het 
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van de gevraagde data niet in staat is een 
specifieke taak in het algemeen belang 
waarin uitdrukkelijk bij wet is voorzien, 
doeltreffend te vervullen. Een dergelijke 
uitzonderlijke noodzaak kan zich ook 
voordoen in andere situaties, bijvoorbeeld 
in verband met het tijdig opstellen van 
officiële statistieken wanneer data niet 
anderszins beschikbaar zijn of wanneer de 
lasten voor de statistische respondenten 
aanzienlijk zullen worden verminderd. 
Tegelijkertijd moet de overheidsinstantie 
of de EU-instelling, het EU-agentschap of 
het EU-orgaan, indien er geen sprake is 
van reactie op, voorkomen van of bijstand 
bij herstel na een algemene noodsituatie, 
aantonen dat er geen alternatieve manieren 
zijn om de gevraagde data te verkrijgen en 
dat de data niet tijdig kunnen worden 
verkregen door de nodige verplichtingen 
tot het verstrekken van data in nieuwe 
wetgeving vast te leggen.

gebrek aan tijdige toegang tot en gebruik 
van de gevraagde data niet in staat is een 
specifieke taak in het algemeen belang 
waarin uitdrukkelijk bij wet is voorzien, 
doeltreffend te vervullen. Een dergelijke 
uitzonderlijke noodzaak kan zich ook 
voordoen in andere situaties, bijvoorbeeld 
in verband met het tijdig opstellen van 
officiële statistieken wanneer data niet 
anderszins beschikbaar zijn of wanneer de 
lasten voor de statistische respondenten 
aanzienlijk zullen worden verminderd. 
Tegelijkertijd moet de overheidsinstantie 
of de EU-instelling, het EU-agentschap of 
het EU-orgaan, indien er geen sprake is 
van reactie op, voorkomen van of bijstand 
bij herstel na een algemene noodsituatie, 
aantonen dat er geen alternatieve manieren 
zijn om de gevraagde data te verkrijgen en 
dat de data niet tijdig kunnen worden 
verkregen door de nodige verplichtingen 
tot het verstrekken van data in nieuwe 
wetgeving vast te leggen.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Overweging 60 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60 bis) Tijdens een crisis als 
gevolg van een algemene noodsituatie 
bestaat het risico van een gebrek aan 
coördinatie tussen de betrokken lokale, 
regionale en nationale autoriteiten. Een 
dergelijk gebrek aan coördinatie kan 
leiden tot een grote hoeveelheid verzoeken 
om gegevens en een ongerechtvaardigde 
druk op de datahouders aan wie om de 
data zal worden verzocht. De lidstaten 
moeten een governancemechanisme 
hebben om met dergelijke situaties om te 
gaan, met name voor verzoeken om 
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gegevens.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Overweging 67

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67) Wanneer de bescherming van een 
aanzienlijk algemeen belang in het geding 
is, zoals het reageren op algemene 
noodsituaties, mag van overheidsinstanties 
of EU-instellingen, -agentschappen of -
organen niet worden verwacht dat zij 
ondernemingen voor de verkregen data 
vergoeden. Algemene noodsituaties zijn 
zeldzame gebeurtenissen en niet al deze 
noodsituaties vereisen het gebruik van data 
die in het handen zijn van ondernemingen. 
De zakelijke activiteiten van de 
datahouders zullen daarom waarschijnlijk 
niet negatief worden beïnvloed als gevolg 
van het feit dat overheidsinstanties of EU-
instellingen, -agentschappen of -organen 
een beroep doen op deze verordening. 
Aangezien er echter vaker sprake kan zijn 
van een uitzonderlijke noodzaak dan enkel 
om te reageren op een algemene 
noodsituatie, waaronder gevallen van 
preventie of herstel van een algemene 
noodsituatie, moeten datahouders in 
dergelijke gevallen recht hebben op een 
redelijke vergoeding die niet hoger mag 
zijn dan de technische en organisatorische 
kosten die zijn gemaakt om aan het 
verzoek te voldoen en de redelijke marge 
die nodig is om de data beschikbaar te 
stellen aan de overheidsinstantie of de EU-
instelling, het EU-agentschap of het EU-
orgaan. De vergoeding mag noch worden 
opgevat als een betaling voor de data zelf, 
noch als een verplichte vergoeding.

(67) Wanneer de bescherming van een 
aanzienlijk algemeen belang in het geding 
is, zoals het reageren op algemene 
noodsituaties, mag van overheidsinstanties 
of EU-instellingen, -agentschappen of -
organen niet worden verwacht dat zij 
ondernemingen voor de verkregen data 
vergoeden. Algemene noodsituaties zijn 
zeldzame gebeurtenissen en niet al deze 
noodsituaties vereisen het gebruik van data 
die in het handen zijn van ondernemingen. 
De zakelijke activiteiten van de 
datahouders zullen daarom waarschijnlijk 
niet negatief worden beïnvloed als gevolg 
van het feit dat overheidsinstanties of EU-
instellingen, -agentschappen of -organen 
een beroep doen op deze verordening. 
Indien er echter sprake is van een 
uitzonderlijke noodzaak anders dan enkel 
om te reageren op een algemene 
noodsituatie, moeten datahouders recht 
hebben op een eerlijke vergoeding die ten 
minste de technische en organisatorische 
kosten dekt die zijn gemaakt om aan het 
verzoek te voldoen en de redelijke marge 
die nodig is om de data beschikbaar te 
stellen aan de overheidsinstantie of de EU-
instelling, het EU-agentschap of het EU-
orgaan.

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Overweging 81 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(81 bis) Met het oog op de verdere 
versterking van de coördinatie van de 
handhaving van deze verordening, moet 
de onlangs bij de 
datagovernanceverordening opgerichte 
Europese raad voor data-innovatie de 
wederzijdse uitwisseling van informatie 
tussen de bevoegde autoriteiten 
bevorderen en de Commissie adviseren en 
bijstaan bij alle aangelegenheden die 
onder deze verordening vallen.

Or. en

Motivering

Teneinde de bij de datagovernanceverordening opgerichte Europese raad voor data-
innovatie een rol toe te bedelen bij het coördineren van de handhaving.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Bij deze verordening worden 
geharmoniseerde regels vastgesteld voor 
het beschikbaar stellen van data die zijn 
gegenereerd door het gebruik van een 
product of een gerelateerde dienst door de 
gebruiker van dat product of die dienst, het 
beschikbaar stellen van data door 
datahouders aan data-ontvangers, en het 
beschikbaar stellen van data door 
datahouders aan overheidsinstanties of EU-
instellingen, -agentschappen of -organen, 
indien er een uitzonderlijke noodzaak 
bestaat voor de uitvoering van een taak van 

1. Bij deze verordening worden 
geharmoniseerde regels vastgesteld voor 
het beschikbaar stellen van data die zijn 
gegenereerd door het gebruik van een 
product of een gerelateerde dienst door de 
gebruiker van dat product of die dienst, het 
beschikbaar stellen van data door 
datahouders aan data-ontvangers, het 
beschikbaar stellen van data door 
datahouders aan overheidsinstanties of EU-
instellingen, -agentschappen of -organen, 
indien er een uitzonderlijke noodzaak 
bestaat voor de uitvoering van een taak van 
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algemeen belang. algemeen belang, het vergemakkelijken 
van het overstappen tussen 
dataverwerkingsdiensten, het invoeren 
van waarborgen tegen ongeoorloofde 
toegang van derden tot niet-
persoonsgebonden data, en het voorzien 
in de ontwikkeling van 
interoperabiliteitsnormen voor door te 
geven en te gebruiken gegevens.

Or. en

Motivering

In artikel 1 moet het volledige toepassingsgebied van de verordening tot uiting komen.

Amendement 26

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze verordening heeft betrekking 
op persoonsgegevens en niet-
persoonsgebonden data, met inbegrip van 
de volgende soorten data of in de volgende 
contexten:
(a) hoofdstuk II is van toepassing op 
data over de prestaties, het gebruik en de 
omgeving van producten en gerelateerde 
diensten;
(b) hoofdstuk III is van toepassing op 
data van de particuliere sector waarvoor 
wettelijke verplichtingen inzake het delen 
van data gelden;
(c) hoofdstuk IV is van toepassing op 
data van de particuliere sector die worden 
opgevraagd en gebruikt op basis van 
contractuele overeenkomsten tussen 
bedrijven;
(d) hoofdstuk V is van toepassing op 
alle data van de particuliere sector, met de 
nadruk op niet-persoonsgebonden data;
(e) hoofdstuk VI is van toepassing op 
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data die door dataverwerkingsdiensten 
worden verwerkt;
(f) hoofdstuk VII is van toepassing op 
niet-persoonsgebonden data die in de 
Unie in handen zijn van aanbieders van 
dataverwerkingsdiensten.

Or. en

Motivering

Teneinde rechtszekerheid te bieden voor de data waarop elk van de hoofdstukken van de 
verordening van toepassing is.

Amendement 27

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) fabrikanten van producten en 
leveranciers van gerelateerde diensten die 
in de EU in de handel worden gebracht en 
de gebruikers van dergelijke producten of 
diensten;

(a) fabrikanten van producten en 
leveranciers van gerelateerde diensten die 
in de EU in de handel worden gebracht, 
ongeacht hun vestigingsplaats, en het 
gebruik van dergelijke producten of 
gerelateerde diensten in de EU;

Or. en

Motivering

Voegt verdere duidelijkheid toe aan het toepassingsgebied van de verordening.

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) datahouders die data ter 
beschikking stellen van data-ontvangers in 
de EU;

(b) datahouders, ongeacht hun 
vestigingsplaats, die data ter beschikking 
stellen van data-ontvangers in de EU;
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Or. en

Motivering

Voegt verdere duidelijkheid toe aan het toepassingsgebied van de verordening.

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) aanbieders van 
dataverwerkingsdiensten die dergelijke 
diensten aan klanten in de EU aanbieden.

(e) aanbieders van 
dataverwerkingsdiensten, ongeacht hun 
vestigingsplaats, die dergelijke diensten 
aan klanten in de EU aanbieden.

Or. en

Motivering

Voegt verdere duidelijkheid toe aan het toepassingsgebied van de verordening.

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) “persoonsgegevens”: 
persoonsgegevens als gedefinieerd in 
artikel 4, punt 1), van Verordening (EU) 
2016/679;

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) “niet-persoonsgebonden data”: 
andere data dan persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 quater) “betrokkene”: betrokkene 
als bedoeld in artikel 4, punt 1), van 
Verordening (EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 33

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) “product”: een tastbaar, roerend 
goed, ook wanneer dit deel uitmaakt van 
een onroerend goed, dat data over het 
gebruik of de omgeving ervan verkrijgt, 
genereert of verzamelt, en dat data kan 
doorgeven via een openbare elektronische-
communicatiedienst en waarvan de 
hoofdfunctie niet het opslaan en verwerken 
van data is;

(2) “product”: een tastbaar goed dat 
data over het gebruik of de omgeving ervan 
verkrijgt, genereert of verzamelt, en dat 
data kan doorgeven via een openbare 
elektronische-communicatiedienst en 
waarvan de hoofdfunctie niet het opslaan 
en verwerken van data is, noch primair 
ontworpen is om inhoud weer te geven of 
af te spelen, of om inhoud op te nemen en 
door te geven;

Or. en

Motivering

Het “roerende” karakter van het goed mag geen absolute voorwaarde zijn om onder de 
definitie van “product” te vallen.
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Amendement 34

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) “gerelateerde dienst”: een digitale 
dienst, met inbegrip van software, die 
zodanig in een product is geïntegreerd of 
daarmee verbonden is dat de afwezigheid 
ervan het product zou beletten een van zijn 
functies uit te voeren;

(3) “gerelateerde dienst”: een digitale 
dienst, met inbegrip van software, die op 
het moment van aangaan van de 
aankoop-, huur- of leaseovereenkomst 
zodanig met een product is verbonden dat 
de afwezigheid ervan het product zou 
beletten een van zijn functies uit te voeren;

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) “virtuele assistent”: software die 
opdrachten, taken of vragen kan 
verwerken, onder meer op basis van audio, 
schriftelijke input, gebaren of bewegingen, 
en die op basis van die opdrachten, taken 
of vragen toegang biedt tot eigen diensten 
en diensten van derde partijen of controle 
uitoefent op eigen apparatuur en 
apparaten van derde partijen;

(4) “virtuele assistent”: software die 
opdrachten, taken of vragen kan 
verwerken, onder meer die op basis van 
audio, schriftelijke input, gebaren of 
bewegingen, en die op basis van die 
opdrachten, taken of vragen toegang biedt 
tot andere diensten of controle uitoefent op 
verbonden fysieke apparaten;

Or. en

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) “gebruiker”: een natuurlijke of (5) “gebruiker”: een natuurlijke of 
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rechtspersoon die een product in eigendom 
heeft, huurt of leaset of een dienst 
ontvangt;

rechtspersoon, met inbegrip van een 
betrokkene, die een product in eigendom 
heeft of een gerelateerde dienst ontvangst 
of aan wie de eigenaar van het verbonden 
product op basis van een huur- 
leaseovereenkomst tijdelijke rechten om 
het verbonden product of gerelateerde 
diensten te gebruiken, heeft 
overgedragen;

Or. en

Amendement 37

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) “algemene noodsituatie”: een 
uitzonderlijke situatie die negatieve 
gevolgen heeft voor de EU-bevolking, een 
lidstaat of een deel daarvan, met een risico 
op ernstige en blijvende gevolgen voor de 
levensomstandigheden of de economische 
stabiliteit, of een aanzienlijke 
verslechtering van de economische activa 
in de EU of in de betrokken lidstaat of 
lidstaten;

(10) “algemene noodsituatie”: een 
uitzonderlijke situatie die negatieve en 
plotselinge gevolgen heeft voor de EU-
bevolking, een lidstaat of een deel daarvan, 
met een risico op ernstige en blijvende 
gevolgen voor de levensomstandigheden of 
de economische stabiliteit, of een 
aanzienlijke en onmiddellijke 
verslechtering van de economische activa 
in de EU of in de betrokken lidstaat of 
lidstaten;

Or. en

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20 bis) “gemeenschappelijke 
Europese dataruimten”: doel- of 
sectorspecifieke of sectoroverschrijdende 
interoperabele kaders van 
gemeenschappelijke normen en praktijken 
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op het gebied van gegevensdeling of 
gezamenlijke gegevensverwerking met het 
oog op onder meer de ontwikkeling van 
nieuwe producten en diensten, 
wetenschappelijk onderzoek of initiatieven 
van het maatschappelijk middenveld.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Verplichting om door het gebruik van 
producten of gerelateerde diensten 
gegenereerde data toegankelijk te maken

Verplichting om door het gebruik van 
producten of gerelateerde diensten 
gegenereerde data toegankelijk te maken 
voor de gebruiker

Or. en

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Producten worden zodanig 
ontworpen en vervaardigd, en gerelateerde 
diensten worden zodanig verleend, dat de 
door het gebruik ervan gegenereerde data 
standaard gemakkelijk, veilig en, waar 
relevant en passend, rechtstreeks 
toegankelijk zijn voor de gebruiker.

1. Producten worden zodanig 
ontworpen en vervaardigd, en gerelateerde 
diensten worden zodanig verleend, dat de 
door het gebruik ervan gegenereerde data 
die toegankelijk zijn voor de datahouder 
gratis en standaard gemakkelijk, veilig en, 
waar relevant en passend, rechtstreeks 
toegankelijk zijn voor de gebruiker in een 
gestructureerd, algemeen gebruikt en 
machineleesbaar formaat. Data worden 
verstrekt in de vorm waarin zij door het 
product zijn gegenereerd, met slechts de 
minimale aanpassingen die nodig zijn om 
ze voor een derde bruikbaar te maken, 
met inbegrip van de gerelateerde metadata 
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die nodig zijn om de data te interpreteren 
en te gebruiken.

Or. en

Motivering

Verduidelijkt het toepassingsgebied van de data die onder de verplichtingen van artikel 4 
vallen.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de aard en het volume van de data 
die waarschijnlijk zullen worden 
gegenereerd door het gebruik van het 
product of de gerelateerde dienst;

(a) het soort data en het geschatte 
volume van de data die waarschijnlijk 
zullen worden gegenereerd door het 
gebruik van het product of de gerelateerde 
dienst;

Or. en

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) of de data waarschijnlijk continu 
en in realtime zullen worden gegenereerd;

(b) of de data continu en in realtime 
zullen worden gegenereerd;

Or. en

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – punt d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) of de fabrikant van het product of 
de dienstverlener die de gerelateerde dienst 
verleent van plan is de data zelf te 
gebruiken of een derde partij toe te staan 
de data te gebruiken en, zo ja, voor welke 
doeleinden die data zullen worden 
gebruikt;

(d) of de fabrikant van het product of 
de dienstverlener die de gerelateerde dienst 
verleent van plan is de data zelf te 
gebruiken of een derde partij toe te staan 
de data te gebruiken en voor welke 
doeleinden die data zullen worden 
gebruikt;

Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de gebruiker geen 
rechtstreekse toegang heeft tot de data via 
het product, stelt de datahouder de data die 
door het gebruik van een product of een 
gerelateerde dienst worden gegenereerd, 
onverwijld, kosteloos en, indien van 
toepassing, continu en in realtime ter 
beschikking van de gebruiker. Dit gebeurt 
op eenvoudig elektronisch verzoek, voor 
zover dit technisch haalbaar is.

1. Wanneer de gebruiker geen 
rechtstreekse toegang heeft tot de data via 
het product, stelt de datahouder de data die 
door het gebruik van een product of een 
gerelateerde dienst worden gegenereerd en 
die toegankelijk zijn voor de datahouder 
onverwijld, gemakkelijk, veilig, in een 
gestructureerd, algemeen gebruikt en 
machineleesbaar formaat, kosteloos en, 
indien van toepassing, continu en in 
realtime ter beschikking van de gebruiker. 
Data worden verstrekt in de vorm waarin 
zij door het product zijn gegenereerd, met 
slechts de minimale aanpassingen die 
nodig zijn om ze voor een derde bruikbaar 
te maken, met inbegrip van de 
gerelateerde metadata die nodig zijn om 
de data te interpreteren en te gebruiken. 
Dit gebeurt op eenvoudig elektronisch 
verzoek, voor zover dit technisch haalbaar 
is.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de in artikel 3 ingevoerde wijzigingen.
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Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De datahouder mag de gebruiker 
op geen enkele manier dwingen, 
bedriegen of manipuleren door de 
autonomie, besluitvorming of keuzes van 
de gebruiker te ondermijnen of te 
beperken, onder meer door middel van 
een digitale interface met de gebruiker, 
om de uitoefening van de rechten van de 
gebruiker uit hoofde van dit artikel te 
belemmeren.

Or. en

Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bedrijfsgeheimen worden alleen 
bekendgemaakt op voorwaarde dat alle 
specifieke noodzakelijke maatregelen 
worden genomen om de vertrouwelijkheid 
van bedrijfsgeheimen te waarborgen, met 
name ten aanzien van derden. De 
datahouder en de gebruiker kunnen 
maatregelen overeenkomen om de 
vertrouwelijkheid van de gedeelde data te 
waarborgen, met name ten aanzien van 
derden.

3. Bedrijfsgeheimen worden alleen 
bekendgemaakt op voorwaarde dat van 
tevoren alle specifieke noodzakelijke 
maatregelen worden genomen om de 
vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen te 
waarborgen, met name ten aanzien van 
derden. De datahouder en de gebruiker 
kunnen maatregelen overeenkomen om de 
vertrouwelijkheid van de gedeelde data te 
waarborgen, met name ten aanzien van 
derden. De gebruiker gebruikt data die 
voortvloeien uit het gebruik van een 
product of een gerelateerde dienst in de 
context van het testen van andere nieuwe 
producten, stoffen of processen die nog 
niet in de handel zijn gebracht alleen 
overeenkomstig de specifieke bepalingen 
van de overeenkomst met de onderneming 
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waarmee de gebruiker is overeengekomen 
een van zijn producten te gebruiken voor 
het testen van andere nieuwe producten, 
stoffen of processen.

Or. en

Motivering

Om geen belemmering te vormen voor onderzoek en innovatie, mag de verordening niet op 
niet in de handel gebrachte prototypen van toepassing zijn.

Amendement 47

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De gebruiker mag geen 
dwangmiddelen inzetten of misbruik 
maken van leemten in de technische 
infrastructuur van de datahouder die 
bedoeld is om de data te beschermen, 
teneinde toegang tot data te verkrijgen.

Or. en

Motivering

Voor een betere samenhang met de bescherming van artikel 5, lid 4.

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het recht om data te delen met derden Het recht van de gebruiker om data te 
delen met derden

Or. en
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Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Op verzoek van een gebruiker of 
van een namens een gebruiker optredende 
partij stelt de datahouder de door het 
gebruik van een product of gerelateerde 
dienst gegenereerde data onverwijld en 
zonder kosten voor de gebruiker ter 
beschikking aan een derde partij, met 
dezelfde kwaliteit als die waarover de 
datahouder beschikt en, indien van 
toepassing, continu en in realtime.

1. Op verzoek van een gebruiker of 
van een namens een gebruiker optredende 
partij stelt de datahouder de door het 
gebruik van een product of gerelateerde 
dienst gegenereerde data die toegankelijk 
zijn voor de datahouder onverwijld, 
gemakkelijk, veilig in een 
machineleesbaar formaat en zonder 
kosten voor de gebruiker ter beschikking 
aan een derde partij, met dezelfde kwaliteit 
als die waarover de datahouder beschikt en, 
indien van toepassing, continu en in 
realtime. Data worden verstrekt in de 
vorm waarin zij door het product zijn 
gegenereerd, met slechts de minimale 
aanpassingen die nodig zijn om ze voor 
een derde bruikbaar te maken, met 
inbegrip van de gerelateerde metadata die 
nodig zijn om de data te interpreteren en 
te gebruiken.

Or. en

Motivering

Verschaft meer duidelijkheid over de data die moeten worden gedeeld.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het recht van lid 1 is niet van 
toepassing op data die voortvloeien uit het 
gebruik van een product of een 
gerelateerde dienst in de context van het 
testen van andere nieuwe producten, 
stoffen of processen die nog niet in de 
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handel zijn gebracht tenzij het gebruik 
door een derde partij is toegestaan op 
grond van de overeenkomst met de 
onderneming waarmee de gebruiker is 
overeengekomen een van zijn producten 
te gebruiken voor het testen van andere 
nieuwe producten, stoffen of processen.

Or. en

Motivering

Verdere verduidelijking van toegang door derden tot data van niet in de handel gebrachte 
producten.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De derde partij mag geen 
dwangmiddelen inzetten of misbruik 
maken van kennelijke leemten in de 
technische infrastructuur van de 
datahouder die bedoeld is om de data te 
beschermen, teneinde toegang tot data te 
verkrijgen.

4. De derde partij mag geen 
dwangmiddelen inzetten of misbruik 
maken van leemten in de technische 
infrastructuur van de datahouder die 
bedoeld is om de data te beschermen, 
teneinde toegang tot data te verkrijgen.

Or. en

Motivering

Leemten mogen niet worden misbruikt, ongeacht of het al dan niet kennelijke leemten zijn.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de ontvangen data gebruiken voor 
de profilering van natuurlijke personen in 
de zin van artikel 4, lid 4, van Verordening 

(b) de ontvangen data gebruiken voor 
de profilering van natuurlijke personen in 
de zin van artikel 4, lid 4, van Verordening 



PR\1256996NL.docx 43/68 PE732.704v01-00

NL

(EU) 2016/679, tenzij dit noodzakelijk is 
om de door de gebruiker gevraagde dienst 
te verlenen;

(EU) 2016/679, tenzij dit objectief 
noodzakelijk is om de door de gebruiker 
gevraagde dienst te verlenen;

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verplichtingen van dit hoofdstuk 
zijn niet van toepassing op data die zijn 
gegenereerd door het gebruik van 
producten die zijn vervaardigd of 
gerelateerde diensten die worden verleend 
door ondernemingen die micro- of kleine 
ondernemingen zijn in de zin van artikel 2 
van de bijlage bij Aanbeveling 
2003/361/EG, mits die ondernemingen 
geen partnerondernemingen of verbonden 
ondernemingen in de zin van artikel 3 van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG 
hebben die niet als micro- of kleine 
onderneming worden aangemerkt.

1. De verplichtingen van dit hoofdstuk 
zijn niet van toepassing op data die zijn 
gegenereerd door het gebruik van 
producten die zijn vervaardigd of 
gerelateerde diensten die worden verleend 
door ondernemingen die kmo’s zijn in de 
zin van artikel 2 van de bijlage bij 
Aanbeveling 2003/361/EG, mits die 
ondernemingen geen 
partnerondernemingen of verbonden 
ondernemingen in de zin van artikel 3 van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG 
hebben die niet als kmo worden 
aangemerkt.

Or. en

Motivering

De vrijstelling voor de verplichtingen van dit hoofdstuk moeten op kmo’s van toepassing zijn.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer in deze verordening 
wordt verwezen naar producten of 
gerelateerde diensten, wordt die verwijzing 
ook geacht virtuele assistenten te omvatten, 

2. Wanneer in dit hoofdstuk wordt 
verwezen naar producten of gerelateerde 
diensten, wordt die verwijzing ook geacht 
virtuele assistenten en andere digitale 
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voor zover deze worden gebruikt om 
toegang te krijgen tot of controle uit te 
oefenen op een product of gerelateerde 
dienst.

toepassingen te omvatten, voor zover deze 
worden gebruikt om toegang te krijgen tot 
of controle uit te oefenen op een product of 
gerelateerde dienst.

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een datahouder verplicht 
is data aan een ontvanger van data 
beschikbaar te stellen op grond van artikel 
5 of krachtens andere EU-wetgeving of 
nationale wetgeving tot uitvoering van het 
EU-recht, doet hij dit onder eerlijke, 
redelijke en niet-discriminerende 
voorwaarden en op transparante wijze 
overeenkomstig de bepalingen van dit 
hoofdstuk en hoofdstuk IV.

1. Wanneer een datahouder in relaties 
tussen ondernemingen verplicht is data 
aan een ontvanger van data beschikbaar te 
stellen op grond van artikel 5 of krachtens 
andere EU-wetgeving of nationale 
wetgeving tot uitvoering van het EU-recht, 
doet hij dit onder eerlijke, redelijke en niet-
discriminerende voorwaarden en op 
transparante wijze overeenkomstig de 
bepalingen van dit hoofdstuk en hoofdstuk 
IV.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van het toepassingsgebied van deze bepaling.

Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Een datahouder mag bij het 
beschikbaar stellen van data geen 
onderscheid maken tussen vergelijkbare 
categorieën ontvangers van data, met 
inbegrip van partnerondernemingen of 
verbonden ondernemingen, zoals 

3. Een datahouder mag bij het 
beschikbaar stellen van data geen 
onderscheid maken tussen vergelijkbare 
categorieën ontvangers van data, met 
inbegrip van partnerondernemingen of 
verbonden ondernemingen, zoals 
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gedefinieerd in artikel 3 van de bijlage bij 
Aanbeveling 2003/361/EG, van de 
datahouder. Wanneer een ontvanger van 
data van mening is dat de voorwaarden 
voor het beschikbaar stellen van de data 
discriminerend zijn, dient de datahouder 
aan te tonen dat er geen sprake is van 
discriminatie.

gedefinieerd in artikel 3 van de bijlage bij 
Aanbeveling 2003/361/EG, van de 
datahouder. Wanneer een ontvanger van 
data van mening is dat de voorwaarden 
voor het beschikbaar stellen van de data 
discriminerend zijn, doet de datahouder de 
data-ontvanger onverwijld informatie 
toekomen waaruit blijkt dat er geen sprake 
is van discriminatie.

Or. en

Motivering

Om een buitensporige en onevenredige last op de datahouder te voorkomen.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Tenzij anders bepaald in het EU-
recht, met inbegrip van artikel 6 van deze 
verordening, of in nationale wetgeving tot 
omzetting van het EU-recht, leidt een 
verplichting om data ter beschikking te 
stellen aan een ontvanger van data niet tot 
een verplichting tot de openbaarmaking 
van bedrijfsgeheimen in de zin van 
Richtlijn (EU) 2016/943.

6. Tenzij anders bepaald in het EU-
recht, met inbegrip van artikel 4, lid 3, 
artikel 5, lid 8 en artikel 6 van deze 
verordening, of in nationale wetgeving tot 
omzetting van het EU-recht, leidt een 
verplichting om data ter beschikking te 
stellen aan een ontvanger van data niet tot 
een verplichting tot de openbaarmaking 
van bedrijfsgeheimen in de zin van 
Richtlijn (EU) 2016/943.

Or. en

Motivering

Om te verduidelijken dat een datahouder op grond van het voorstel niet verplicht is 
bedrijfsgeheimen met een data-ontvanger te delen, tenzij dit uitdrukkelijk wettelijk vereist is.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1



PE732.704v01-00 46/68 PR\1256996NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke vergoeding die tussen een 
houder en een ontvanger van data is 
overeengekomen voor het beschikbaar 
stellen van data, dient redelijk te zijn.

1. Elke vergoeding die tussen een 
houder en een ontvanger van data is 
overeengekomen voor het beschikbaar 
stellen van data in relaties tussen 
ondernemingen, dient redelijk te zijn.

Or. en

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de ontvanger van de data 
een micro-, kleine of middelgrote 
onderneming is in de zin van artikel 2 van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG, 
mag de overeengekomen vergoeding niet 
hoger zijn dan de kosten die rechtstreeks 
verband houden met het beschikbaar 
stellen van de data aan de ontvanger van de 
data en die aan het verzoek zijn toe te 
schrijven. Artikel 8, lid 3, is van 
overeenkomstige toepassing.

2. Wanneer de ontvanger van de data 
een kmo is in de zin van artikel 2 van de 
bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG, op 
voorwaarde dat die ondernemingen geen 
partnerondernemingen of verbonden 
ondernemingen in de zin van artikel 3 van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG 
hebben die geen kmo zijn, mag de 
overeengekomen vergoeding niet hoger 
zijn dan de kosten die rechtstreeks verband 
houden met het beschikbaar stellen van de 
data aan de ontvanger van de data en die 
aan het verzoek zijn toe te schrijven. 
Artikel 8, lid 3, is van overeenkomstige 
toepassing.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat deze bepaling op kmo’s van toepassing is.

Amendement 60

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

3. Dit artikel belet niet dat andere 
EU-wetgeving of nationale wetgeving tot 
uitvoering van het EU-recht een 
vergoeding voor het beschikbaar stellen 
van data uitsluit of voorziet in een lagere 
vergoeding.

Schrappen

Or. en

Motivering

De bepaling gaat te ver en is in strijd met de doelstelling van de dataverordening om een 
consistent horizontaal kader te scheppen.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een ontvanger van data die met het 
oog op het verkrijgen van data onjuiste of 
valse informatie aan de datahouder heeft 
verstrekt, bedrieglijke of dwingende 
middelen heeft ingezet of kennelijke 
leemten in de technische infrastructuur van 
de datahouder ter bescherming van de data 
heeft misbruikt, de data die ter beschikking 
zijn gesteld voor ongeoorloofde doeleinden 
heeft gebruikt of deze data zonder 
toestemming van de datahouder aan een 
andere partij heeft verstrekt, doet 
onverwijld het volgende, tenzij de 
datahouder of de gebruiker anderszins 
instructies geeft:

2. Indien een ontvanger van data met 
het oog op het verkrijgen van data onjuiste, 
onvolledige of valse informatie aan de 
datahouder heeft verstrekt, bedrieglijke of 
dwingende middelen heeft ingezet of 
leemten in de technische infrastructuur van 
de datahouder ter bescherming van de data 
heeft misbruikt, de data die ter beschikking 
zijn gesteld voor ongeoorloofde 
doeleinden, zoals de ontwikkeling van een 
concurrerend product in de zin van artikel 
6, lid 2, punt e), heeft gebruikt, of deze 
data zonder toestemming van de 
datahouder aan een andere partij heeft 
verstrekt, voldoet de data-ontvanger 
onverwijld aan de verzoeken van de 
datahouder:

Or. en

Motivering

Om de datahouder beter te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde 
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openbaarmaking van data.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de door de datahouder beschikbaar 
gestelde data en kopieën daarvan 
vernietigen;

(a) de door de datahouder beschikbaar 
gestelde data en kopieën daarvan wissen;

Or. en

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – punt b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis)  de gebruiker in kennis stellen van 
het ongeoorloofde gebruik of de 
ongeoorloofde openbaarmaking van data 
en van de maatregelen die zijn genomen 
om een einde te maken aan het 
ongeoorloofde gebruik of de 
ongeoorloofde openbaarmaking van data.

Or. en

Motivering

De gebruiker moet op de hoogte zijn van het ongeoorloofde gebruik of de ongeoorloofde 
openbaarmaking van data en van de maatregelen die zijn genomen.

Amendement 64

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

2 bis. De gebruiker geniet dezelfde 
voorrechten als de datahouder en de data-
ontvanger heeft dezelfde verplichting als 
die worden vermeld in lid 2 van dit artikel 
wanneer de data-ontvanger inbreuk heeft 
gemaakt op artikel 6, lid 2, punten a) en 
b).

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Dit hoofdstuk is van toepassing 
wanneer een datahouder krachtens artikel 5 
of krachtens het EU-recht of krachtens 
nationale wetgeving tot uitvoering van het 
EU-recht verplicht is data ter beschikking 
te stellen aan een ontvanger van data.

1. Dit hoofdstuk is van toepassing 
wanneer een datahouder in de relaties 
tussen ondernemingen krachtens artikel 5 
of krachtens het EU-recht of krachtens 
nationale wetgeving tot uitvoering van het 
EU-recht verplicht is data ter beschikking 
te stellen aan een ontvanger van data.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een contractueel beding betreffende 
de toegang tot en het gebruik van data of 
de aansprakelijkheid en rechtsmiddelen in 
geval van schending of beëindiging van 
datagerelateerde verplichtingen die 
eenzijdig door een onderneming zijn 
opgelegd aan een micro-, kleine of 
middelgrote onderneming in de zin van 

1. Een contractueel beding betreffende 
de toegang tot en het gebruik van data of 
de aansprakelijkheid en rechtsmiddelen in 
geval van schending of beëindiging van 
datagerelateerde verplichtingen die 
eenzijdig door een onderneming zijn 
opgelegd aan een kmo in de zin van artikel 
2 van de bijlage bij Aanbeveling 
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artikel 2 van de bijlage bij Aanbeveling 
2003/361/EG, is niet bindend voor 
laatstgenoemde onderneming indien deze 
oneerlijk is.

2003/361/EG, op voorwaarde dat die 
ondernemingen geen 
partnerondernemingen of verbonden 
ondernemingen in de zin van artikel 3 van 
de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG 
hebben die geen kmo zijn, is niet bindend 
voor laatstgenoemde onderneming indien 
deze oneerlijk is.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de toevoeging aan artikel 9, lid 2.

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een datahouder stelt op verzoek 
data ter beschikking aan een 
overheidsinstantie of een EU-instelling, -
agentschap of -orgaan wanneer is 
aangetoond dat er een uitzonderlijke 
noodzaak bestaat om de gevraagde data te 
gebruiken.

1. Een datahouder die een 
rechtspersoon is, stelt op een naar 
behoren gemotiveerd en in tijd beperkt 
verzoek data ter beschikking aan een 
overheidsinstantie of een EU-instelling, -
agentschap of -orgaan wanneer is 
aangetoond dat er een uitzonderlijke 
noodzaak bestaat om de gevraagde data te 
gebruiken.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat individuen niet onder het toepassingsgebied van hoofdstuk V vallen.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing 2. Dit hoofdstuk is niet van toepassing 
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op kleine en micro-ondernemingen in de 
zin van artikel 2 van de bijlage bij 
Aanbeveling 2003/361/EG.

op kmo’s in de zin van artikel 2 van de 
bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG.

Or. en

Motivering

Kmo’s beschikken mogelijk niet over de personele en technische middelen om aan de 
verplichtingen van dit hoofdstuk te voldoen.

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – punt a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) wanneer de gevraagde data 
noodzakelijk zijn om te reageren op een 
algemene noodsituatie;

(a) wanneer de gevraagde data 
noodzakelijk zijn om te reageren op een 
algemene noodsituatie, met inbegrip van 
noodsituaties op het gebied van de 
volksgezondheid of grote natuurrampen;

Or. en

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) wanneer het verzoek om data 
beperkt is in tijd en reikwijdte en 
noodzakelijk is om een algemene 
noodsituatie te voorkomen of om het 
herstel na een algemene noodsituatie te 
ondersteunen;

(b) wanneer het verzoek om data 
beperkt is in tijd en reikwijdte en 
noodzakelijk is om een ophanden zijnde 
algemene noodsituatie te voorkomen of om 
het herstel na een algemene noodsituatie te 
ondersteunen;

Or. en
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Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1 – punt c – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) wanneer het gebrek aan 
beschikbare data de overheidsinstantie of 
de EU-instelling, het EU-agentschap of het 
EU-orgaan belet een specifieke taak van 
algemeen belang te vervullen waarin de 
wet uitdrukkelijk voorziet; en

(c) in niet-noodsituaties, wanneer het 
gebrek aan beschikbare data de 
overheidsinstantie of de EU-instelling, het 
EU-agentschap of het EU-orgaan belet een 
specifieke taak van algemeen belang te 
vervullen waarin de wet uitdrukkelijk 
voorziet; en

Or. en

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) specificeren zij binnen welke 
termijn de data beschikbaar moeten 
worden gesteld of binnen welke termijn de 
datahouder de overheidsinstantie, de EU-
instelling, het EU-agentschap of -orgaan 
kan verzoeken het verzoek te wijzigen of in 
te trekken.

(e) specificeren zij een passende 
termijn die de datahouder in staat stelt 
informationele privacy en databeveiliging 
te beschermen, binnen welke de data 
beschikbaar moeten worden gesteld of 
binnen welke termijn de datahouder de 
overheidsinstantie, de EU-instelling, het 
EU-agentschap of -orgaan kan verzoeken 
het verzoek te wijzigen of in te trekken.

Or. en

Motivering

Pseudonimisering en anonimisering van persoonsgegevens met het oog op databeveiliging 
nemen veel tijd in beslag.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – punt e bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) delen zij de datahouder binnen 
drie maanden na ontvangst van de 
gevraagde data mee hoe de data zijn 
verwerkt.

Or. en

Motivering

Transparantievereisten moeten regeringen en overheden verplichten het bedrijf mee te delen 
hoe de gevraagde data zijn gebruikt, teneinde buitensporige verzoeken te beperken.

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) heeft voor zover mogelijk 
betrekking op niet-persoonsgebonden 
data;

(d) geldt niet voor persoonsgegevens 
of data die onder het beroepsgeheim 
vallen;

Or. en

Motivering

Persoonsgegevens of data die onder het beroepsgeheim vallen, zijn zeer gevoelig en mogen 
niet tussen bedrijven en de overheid worden gedeeld.

Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten coördineren 
verzoeken van databanken op basis van 
een uitzonderlijke noodzaak 
overeenkomstig artikel 14, lid 1, en 
voorkomen meerdere verzoeken van 
verschillende overheidsinstanties op hun 
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grondgebied voor dezelfde datahouder.

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De lidstaten stellen de Commissie 
onverwijld en in elk geval binnen 24 uur 
na indiening van het verzoek in kennis 
van verzoeken overeenkomstig artikel 14.

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Wanneer een 
overheidsinstantie of een EU-instelling, -
agentschap of -orgaan data uit meer dan 
een lidstaat nodig heeft op basis van 
uitzonderlijke noodzaak, dienen zij hun 
verzoek ter behandeling in bij de 
Commissie.

Or. en

Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Lid 3 belet een overheidsinstantie of een Lid 3 belet een overheidsinstantie of een 
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EU-instelling, -agentschap of -orgaan niet 
om op grond van dit hoofdstuk verkregen 
data uit te wisselen met een andere 
overheidsinstantie of een EU-instelling, -
agentschap of -orgaan, met het oog op de 
vervulling van de taken in artikel 15, of om 
de data beschikbaar te stellen aan een derde 
partij in gevallen waarin het door middel 
van een openbaar beschikbare 
overeenkomst technische inspecties of 
andere taken aan die derde partij heeft 
uitbesteed. De verplichtingen van 
overheidsinstanties, EU-instellingen, -
agentschappen of -organen uit hoofde van 
artikel 19 zijn van toepassing.

EU-instelling, -agentschap of -orgaan niet 
om op grond van dit hoofdstuk verkregen 
data uit te wisselen met een andere 
overheidsinstantie of een EU-instelling, -
agentschap of -orgaan, met het oog op de 
vervulling van de taken in artikel 15, of om 
de data beschikbaar te stellen aan een derde 
partij in gevallen waarin het door middel 
van een openbaar beschikbare 
overeenkomst technische inspecties of 
andere taken aan die derde partij heeft 
uitbesteed. De verplichtingen van 
overheidsinstanties, EU-instellingen, -
agentschappen of -organen uit hoofde van 
artikel 19 zijn ook op die derde partijen 
van toepassing.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de waarborgen, met inbegrip van vertrouwelijkheid, ook op derde 
partijen van toepassing zijn.

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer overheidsinstanties of EU-
instellingen, -agentschappen of -organen 
data uit hoofde van dit lid doorgeeft of 
beschikbaar stelt, stellen zijde datahouder 
van wie de data zijn ontvangen daarvan in 
kennis.

Wanneer overheidsinstanties of EU-
instellingen, -agentschappen of -organen 
data uit hoofde van dit lid doorgeeft of 
beschikbaar stelt, stellen zij de datahouder 
van wie de data zijn ontvangen daarvan 
onverwijld in kennis.

Or. en

Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De derde partij mag de data die zij van 
een overheidsinstantie of een EU-
instelling, -agentschap of -orgaan 
ontvangt niet gebruiken om een product 
of een dienst te ontwikkelen dat of die 
concurreert met het product of de dienst 
waaruit de ontvangen data afkomstig zijn, 
of de data voor dat doel met een andere 
derde partij delen.

Or. en

Motivering

Een waarborg om ervoor te zorgen dat de data niet worden gebruikt om concurrerende 
producten of diensten te bevorderen.

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De gevraagde data kunnen geen 
betrekking hebben op data die reeds 
beschikbaar zijn in de overheidssector.

Or. en

Motivering

Voordat de vrijheid van bedrijven ten aanzien van de staat wordt beperkt, moet eerst grondig 
worden onderzocht in welke mate de gevraagde data reeds bestaan in de overheidssector.

Amendement 82

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – punt b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) hebben passende en evenredige 
technische en organisatorische 
maatregelen genomen om cyberrisico’s 
voor die data te beheersen;

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) vernietigen de data zodra zij niet 
langer nodig zijn voor het aangegeven doel 
en stellen de datahouder ervan in kennis 
stellen dat de data zijn vernietigd.

(c) wissen de data zodra zij niet langer 
nodig zijn voor het aangegeven doel en 
stellen de datahouder ervan onverwijld in 
kennis dat de data zijn vernietigd.

Or. en

Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De openbaarmaking van 
bedrijfsgeheimen of vermeende 
bedrijfsgeheimen aan een 
overheidsinstantie of een EU-instelling, -
agentschap of -orgaan is alleen vereist voor 
zover dit strikt noodzakelijk is om het doel 
van het verzoek te verwezenlijken. In dat 
geval neemt de overheidsinstantie of de 
EU-instelling, het EU-agentschap of -
orgaan passende maatregelen om de 
vertrouwelijkheid van die bedrijfsgeheimen 
te waarborgen.

2. De openbaarmaking van 
bedrijfsgeheimen of vermeende 
bedrijfsgeheimen aan een 
overheidsinstantie of een EU-instelling, -
agentschap of -orgaan is alleen vereist voor 
zover dit strikt noodzakelijk is om het doel 
van het verzoek te verwezenlijken. In dat 
geval neemt de overheidsinstantie of de 
EU-instelling, het EU-agentschap of -
orgaan de juridische, technische en 
organisatorische maatregelen die nodig 
zijn om de vertrouwelijkheid van die 
bedrijfsgeheimen te waarborgen.
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Or. en

Amendement 85

Voorstel voor een verordening
Artikel 19 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De overheidsinstantie of EU-
instelling, -agentschap of -orgaan die data 
heeft ontvangen overeenkomstig 
artikel 14 stelt de datahouders onverwijld 
in kennis van eventuele cyberincidenten 
met de data die aan hen zijn toevertrouwd. 
Die entiteiten zijn aansprakelijk voor 
schade als gevolg van een inbreuk op het 
gebied van cyberbeveiliging indien zij de 
maatregelen overeenkomstig lid 1, 
punt b bis), niet hebben genomen.

Or. en

Motivering

Aan autoriteiten worden data toevertrouwd die niet openbaar zijn en een gevoelig karakter 
kunnen hebben. Derhalve moeten zij ook een bepaalde mate van verantwoordelijkheid 
krijgen.

Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Indien de datahouder een 
vergoeding eist voor het beschikbaar 
stellen van data naar aanleiding van een 
verzoek overeenkomstig artikel 15, punt b) 
of c), mag die vergoeding niet hoger zijn 
dan de technische en organisatorische 
kosten die zijn gemaakt om aan het 
verzoek te voldoen, met inbegrip van, 
indien nodig, de kosten van anonimisering 
en technische aanpassing, vermeerderd met 

2. De datahouder heeft recht op een 
eerlijke vergoeding voor het beschikbaar 
stellen van data naar aanleiding van een 
verzoek overeenkomstig artikel 15, punt b) 
of c), die vergoeding dekt ten minste de 
technische en organisatorische kosten die 
zijn gemaakt om aan het verzoek te 
voldoen, met inbegrip van, indien nodig, de 
kosten van anonimisering en technische 
aanpassing, vermeerderd met een redelijke 
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een redelijke marge. Op verzoek van de 
overheidsinstantie of de EU-instelling, het 
EU-agentschap of -orgaan die of dat om de 
data verzoekt, verstrekt de datahouder 
informatie over de grondslag voor de 
berekening van de kosten en de redelijke 
marge.

marge. Op verzoek van de 
overheidsinstantie of de EU-instelling, het 
EU-agentschap of -orgaan die of dat om de 
data verzoekt, verstrekt de datahouder 
informatie over de grondslag voor de 
berekening van de kosten en de redelijke 
marge.

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van 
dataverwerkingsdiensten nemen de in de 
artikelen 24, 25 en 26 bedoelde 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
klanten van hun dienst kunnen overstappen 
naar een andere dataverwerkingsdienst van 
hetzelfde type die door een andere 
dienstverlener wordt verleend. Aanbieders 
van dataverwerkingsdiensten dienen met 
name commerciële, technische, 
contractuele en organisatorische 
belemmeringen weg te nemen die klanten 
beletten:

1. Aanbieders van 
dataverwerkingsdiensten nemen de in de 
artikelen 24, 25 en 26 bedoelde 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
klanten van hun dienst kunnen overstappen 
naar een andere dataverwerkingsdienst van 
hetzelfde type die door een andere 
dienstverlener wordt verleend. Aanbieders 
van dataverwerkingsdiensten dienen met 
name commerciële, technische, 
contractuele en organisatorische 
aanzienlijke belemmeringen weg te nemen 
die klanten beletten:

Or. en

Motivering

Te breed, er moet worden voorkomen dat een configuratiedetail als een belemmering om over 
te stappen kan worden beschouwd.

Amendement 88

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De rechten van de klant en de 
verplichtingen van de aanbieder van een 
dataverwerkingsdienst met betrekking tot 
het overstappen naar andere aanbieders van 
dergelijke diensten worden duidelijk 
vastgelegd in een schriftelijk contract. 
Onverminderd Richtlijn (EU) 2019/770 
omvat dit contract ten minste het volgende:

1. De rechten van de klant en de 
verplichtingen van de aanbieder van een 
dataverwerkingsdienst met betrekking tot 
het overstappen naar andere aanbieders van 
dergelijke diensten worden duidelijk 
vastgelegd in een schriftelijk contract. 
Onverminderd Richtlijn (EU) 2019/770 is 
dit contract eenvoudig en duidelijk en 
omvat het ten minste het volgende:

Or. en

Motivering

Consumenten hebben vaak moeite om contracten te lezen en te begrijpen.

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de verplichte 
overgangsperiode als gedefinieerd in lid 1, 
punten a) en c), van dit artikel technisch 
niet haalbaar is, stelt de aanbieder van 
dataverwerkingsdiensten de klant daarvan 
in kennis binnen 7 werkdagen na het 
overstapverzoek, met een gedetailleerde 
motivering van de technische 
onhaalbaarheid en met vermelding van een 
alternatieve overgangsperiode, die niet 
langer mag zijn dan 6 maanden. 
Overeenkomstig lid 1 van dit artikel wordt 
de volledige continuïteit van de 
dienstverlening gewaarborgd gedurende de 
gehele alternatieve overgangsperiode tegen 
verlaagde tarieven, als bedoeld in artikel 
25, lid 2.

2. Wanneer de verplichte 
overgangsperiode als gedefinieerd in lid 1, 
punten a) en c), van dit artikel technisch 
niet haalbaar is, stelt de aanbieder van 
dataverwerkingsdiensten de klant daarvan 
in kennis binnen 7 werkdagen na het 
overstapverzoek, met een gedetailleerde 
motivering van de technische 
onhaalbaarheid en met vermelding van een 
alternatieve overgangsperiode. 
Overeenkomstig lid 1 van dit artikel wordt 
de volledige continuïteit van de 
dienstverlening gewaarborgd gedurende de 
gehele alternatieve overgangsperiode tegen 
verlaagde tarieven, als bedoeld in artikel 
25, lid 2.

Or. en
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Motivering

Hoewel in de meeste gevallen een termijn van dertig dagen genoeg zou moeten zijn, kan in 
gevallen waarin volledig geïntegreerde IoT-platforms van ondernemingen moeten worden 
verplaatst een termijn van zes maanden onrealistisch blijken te zijn.

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 10 van Verordening (EU) nr. 
1025/2012 een of meer Europese 
normalisatieorganisaties verzoeken 
geharmoniseerde normen op te stellen die 
voldoen aan de essentiële eisen in lid 1 van 
dit artikel.

4. De Commissie kan overeenkomstig 
artikel 10 van Verordening (EU) nr. 
1025/2012 een of meer Europese 
normalisatieorganisaties verzoeken 
geharmoniseerde normen op te stellen die 
voldoen aan de essentiële eisen in lid 1 van 
dit artikel en die op een open, 
transparante, technologieneutrale en op 
de sector gerichte wijze worden 
ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat normen op een open, transparante, technologieneutrale en op de sector 
gerichte wijze worden ontwikkeld.

Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 31 bis
Rol van de Europese raad voor data-

innovatie
De Europese raad voor data-innovatie 
bevordert de wederzijdse uitwisseling van 
informatie tussen de bevoegde autoriteiten 
en adviseert en staat de Commissie bij in 
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alle aangelegenheden die onder deze 
verordening vallen.

Or. en

Motivering

Om de coördinatie op Europees niveau verder te verbeteren.

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Elke lidstaat deelt de Commissie 
en de Europese raad voor data-innovatie 
onverwijld de bepalingen van de 
overeenkomstig lid 1 genomen nationale 
maatregelen mee alsook eventuele daarop 
volgende wijzigingen die erop van invloed 
zijn.

Or. en

Motivering

Bedoeld om versnippering van de digitale eengemaakte markt te voorkomen.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
Wederzijdse bijstand

1. De bevoegde autoriteiten en de 
Commissie werken nauw samen en 
verstrekken elkaar wederzijdse bijstand 
teneinde deze verordening op een 
consistente en efficiënte wijze toe te 
passen. Wederzijdse bijstand omvat met 
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name uitwisseling van informatie 
overeenkomstig dit artikel en de plicht van 
de bevoegde autoriteit van vestiging om 
alle bevoegde autoriteiten en de 
Commissie in kennis te stellen van de 
opening van een onderzoek.
2. Voor de uitvoering van een 
onderzoek kan de bevoegde autoriteit van 
vestiging andere bevoegde autoriteiten 
verzoeken specifieke informatie die zij 
bezitten te verstrekken of om hun 
onderzoeksbevoegdheden met betrekking 
tot specifieke informatie die zich in hun 
lidstaat bevindt uit te oefenen. In 
voorkomend geval mag de bevoegde 
autoriteit die het verzoek ontvangt hier 
andere bevoegde autoriteiten of andere 
overheidsinstanties van de betrokken 
lidstaat bij betrekken.
3. De bevoegde autoriteit die het 
verzoek ontvangt overeenkomstig lid 2 
voldoet aan een dergelijk verzoek en stelt 
de bevoegde autoriteit van vestiging 
onverwijld in kennis van de ondernomen 
actie.

Or. en

Motivering

Het voorkomen van versnippering van de markt moet een leidend beginsel van de verordening 
zijn en de dataverordening moet verdere opheldering verschaffen over de rollen van en de 
coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten met betrekking tot het toezicht, de afhandeling 
van klachten en de boeteregeling.

Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – alinea 1 – punt e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) de wisselwerking tussen deze 
verordening en ander relevant Unierecht 
om mogelijk tegenstrijdige regelgeving, 
overregulering of lacunes in de wetgeving 
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te beoordelen.

Or. en
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TOELICHTING

Digitalisering in het algemeen en data in het bijzonder zijn van cruciaal belang voor het 
concurrentievermogen van onze economie en met name voor onze industrie.

Data vormen een belangrijke pijler van de Europese digitale economie en samenwerking op 
het gebied van data binnen en door de sectoren in Europa zal van doorslaggevend belang zijn 
voor innovatie en economische groei in de toekomst. Hoewel de hoeveelheid data de 
komende jaren naar verwachting drastisch zal toenemen, wordt het hergebruik van data echter 
tegengewerkt door het geringe vertrouwen in het delen van gegevens, tegenstrijdige 
economische prikkels en technologische belemmeringen. Een ongelukkig vooruitzicht 
aangezien Europa niet alleen een uitstekende mondiale concurrentiepositie inneemt in de be- 
en verwerkende industrie, maar ook grote hoeveelheden industriële data bezit, met een 
potentieel dat nog niet optimaal wordt benut.

Bijgevolg kan de dataverordening een enorme verandering teweegbrengen als op grond van 
de verordening een data-agile economie kan worden opgezet die gemakkelijke toegang biedt 
tot een bijna oneindige hoeveelheid kwalitatieve industriële gegevens, door zich met name te 
richten op gegevens over het internet der dingen.

Dit is van het grootste belang voor het concurrentievermogen van de EU in een periode 
waarin data hoofdzakelijk afkomstig zijn van verbonden dingen en waarin alles wat 
verbonden kan worden in de nabije toekomst verbonden zal zijn.

Dienovereenkomstig benadrukt de rapporteur dat data, en met name industriële data, een 
steeds groter wordende troef ten opzichte van de concurrentie worden voor Europa, een 
concurrentievoordeel dat Europa in de huidige economische context en met stevige 
internationale mededinging moet optimaliseren.

Gemakkelijke toegang tot kwalitatieve industriële gegevens zal echter alleen mogelijk zijn als 
de verordening door alle belanghebbenden breed wordt gedragen.

De rapporteur is van mening dat het onderliggende beginsel van de verordening erin bestaat 
dat de gebruiker toegang moet hebben tot de data die worden geproduceerd door de 
verbonden producten en gerelateerde diensten, en deze vervolgens moet kunnen delen. 
Niettemin moet worden voorkomen dat door de dataverordening nieuwe aanzienlijke extra 
kosten en rechtsonzekerheid voor bedrijven ontstaan. Situaties waarin de ontwikkeling en 
werking van de datamarkt zouden kunnen worden belemmerd, moeten worden voorkomen. 

Volgens de rapporteurs wordt de complexiteit van de taak veroorzaakt door het feit dat de 
dataverordening een horizontale verordening zal zijn die verschillende gevolgen voor 
bedrijven kan hebben, al naargelang de producten die zij vervaardigen, de diensten die van 
deze producten afhankelijk zijn, of hun rol op de aftermarket. Zo benadrukt de Commissie in 
haar meest recente voortgangsverslag over dataruimten: in Europa vertrouwen wij op een zeer 
heterogene ontwikkeling in de individuele industrieën en sectoren.

Niettemin benadrukt de rapporteur dat deze inspanning op Europees niveau moet worden 
geleverd. Het is noodzakelijk om de marktfragmentatie te vermijden die zou kunnen ontstaan 
door de wetgeving van de verschillende lidstaten, en tegelijkertijd de belemmeringen voor een 
goed werkende interne markt voor data weg te nemen. 

De dataverordening is een belangrijk onderdeel van een bredere Europese datastrategie 
waarmee wordt voortgebouwd op de onlangs goedgekeurde datagovernanceverordening, die 
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heeft gezorgd voor meer vertrouwen in het delen van gegevens en voor de versterking van 
mechanismen om de beschikbaarheid van data te vergroten en technische belemmeringen 
voor het hergebruik van data te overwinnen. De volgende ambitieuze stap krijgt gestalte met 
de dataverordening, waarvan de drieledige doelstelling is om opheldering te verschaffen over 
de rechten inzake data over het internet der dingen, te bepalen wanneer en hoe bedrijven hun 
gegevens moeten delen met overheidsinstanties, en het overstappen tussen 
dataverwerkingsdiensten te verbeteren. 

Rekening houdend met de interne toekenning van bevoegdheden onder de bevoegde 
parlementaire commissies, heeft de rapporteur echter geen aandacht besteed aan de 
bepalingen die onder de exclusieve bevoegdheden vallen van de commissies voor advies, met 
name de hoofdstukken VI, X en die met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens 
en de uitvoering van de AVG. 

Sinds de Commissie de ontwerpverordening betreffende geharmoniseerde regels inzake 
eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (dataverordening) heeft bekendgemaakt, heeft 
de rapporteur een aantal concepten en bepalingen vastgesteld waarvan zij vindt dat ze verder 
moeten worden verduidelijkt teneinde de rechtszekerheid te vergroten voor alle 
belanghebbenden die actief zijn in de data-economie. 

De rapporteur is ervan overtuigd dat het Parlement de doelstellingen van het voorstel steunt 
en voornemens is het potentieel van de verordening om het concurrentievermogen van de 
Unie en het welzijn van Europeanen te verbeteren verder te vergroten door middel van de 
parlementaire en interinstitutionele debatten. Dat gezegd zijnde, verzoekt de rapporteur alle 
drie de instellingen, de betrokken parlementaire commissies, de leden van het Parlement 
alsook de huidige en aankomende voorzitterschappen van de Raad, actief bij te dragen tot het 
tijdig bereiken van een overeenkomst en derhalve om het groeipotentieel van Europa niet 
onnodig te vertragen. 

Data en toepassingsgebied
De rapporteur is van mening dat data op enige wijze moeten worden ingedeeld om precies te 
weten te komen wat voor elk hoofdstuk binnen het toepassingsgebied valt. 
Dienovereenkomstig wordt in artikel 1, lid 1 bis (nieuw), verduidelijkt welke data onder het 
toepassingsgebied van de verschillende hoofdstukken vallen. Hoofdstuk V, over het delen van 
data tussen bedrijven en overheden (B2G), en hoofdstuk VI, over het overstappen naar andere 
dataverwerkingsdiensten, hebben betrekking op een breed scala aan data. De hoofdstukken II 
en III gaan over data die worden gegenereerd door een verbonden product of gerelateerde 
diensten. 

Met betrekking tot data over het internet der dingen zorgt de rapporteur in overweging 19 en 
artikel 3, lid 1, voor meer rechtszekerheid. Metadata worden uitdrukkelijk opgenomen om het 
risico te voorkomen dat de ontvangen data niet goed bruikbaar zijn of verkeerd kunnen 
worden geïnterpreteerd. Anderzijds moeten data die naar behoren zijn verwerkt, worden 
uitgesloten teneinde eerdere investeringen niet te belemmeren en intellectuele-
eigendomsrechten en handelsgeheimen te eerbiedigen.

In diezelfde zin is de rapporteur van mening dat de verplichting van toegang tot data uit 
hoofde van de verordening niet van toepassing moet zijn op data die voortkomen uit het 
gebruik van een product of gerelateerde dienst in de context van het testen van producten die 
niet in de handel zijn gebracht (overweging 14 en artikel 5, lid 1 (nieuw)).

Verduidelijking van de rollen
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De rapporteur benadrukt dat in het voorstel een vrij eenvoudige aanpak lijkt te worden 
gehanteerd ten aanzien van soms gecompliceerde waardeketens van producten, data en 
diensten, die in bepaalde gevallen verschillende vormen van afhankelijkheid en meerdere 
datahouders tot gevolg kunnen hebben.

Om voor extra rechtszekerheid te zorgen, is de rapporteur voornemens verdere 
verduidelijking te krijgen voor de vraag hoe deze verordening van toepassing is op de 
verschillende actoren, met name wie er verantwoordelijk zou zijn voor het verlenen van 
toegang tot data aan de gebruiker, en mogelijk ook aan de data-ontvanger. In de 
overwegingen 23 en 38 bis (nieuw) en in artikel 4, lid 1, worden in dit verband verdere 
richtsnoeren verstrekt.

Bedrijfsgeheimen
De rapporteur steunt de aanpak van de Commissie ten aanzien van bedrijfsgegevens in de 
dataverordening. Meer in het bijzonder pleit de rapporteur ervoor dat in de dataverordening 
een verplichting voor de datahouder wordt opgenomen om toegang te verlenen tot de data die 
zijn verzameld door verbonden apparaten en dat wanneer die data als bedrijfsgeheimen 
worden beschouwd, zij technisch worden beschermd tegen toegang door anderen 
(overweging 28).

Om antwoord te geven op legitieme zorgen en de eerbiediging van bedrijfsgeheimen te 
waarborgen, heeft de rapporteur deze bescherming bovendien versterkt door: het 
toepassingsgebied van de data die onder de verplichtingen van de hoofdstukken II en III 
vallen duidelijk af te bakenen; de handhaving van de bescherming en bepalingen inzake het 
ongeoorloofde gebruik of de ongeoorloofde openbaarmaking van data te versterken (artikel 4, 
lid 3, en artikel 11); en van de verplichtingen van de verordening producten uit te sluiten die 
niet in de handel zijn gebracht of zich nog in de ontwikkelingsfase bevinden (overweging 14 
en artikel 5, lid 1 (nieuw)).

Rekening houdend met het feit dat de huidige definitie van bedrijfsgeheimen niet vóór 2025 
zal worden herzien en dat de bestaande definitie afkomstig is uit de Trips-Overeenkomst, is 
de rapporteur van mening dat dit een evenwichtige benadering is waarmee het risico wordt 
voorkomen dat de verplichting om de gebruiker toegang te verlenen tot de data die zijn 
gegenereerd door het gebruik van een product terwijl de bescherming van het bedrijfsgeheim 
wordt gewaarborgd, zal komen te vervallen.

Kmo’s
Gezien de huidige staat van de technologische ontwikkeling is de rapporteur van mening dat 
het risico bestaat dat kmo’s te zwaar worden belast als hen verdere ontwerpverplichtingen 
zouden worden opgelegd met betrekking tot de producten die zij ontwerpen of vervaardigen, 
of de gerelateerde diensten die zij eventueel verlenen. Om die reden stelt de rapporteur voor 
om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen uit te sluiten van de verplichtingen van 
hoofdstuk II (overweging 37 en artikel 7, lid 1).

Dienovereenkomstig sluit de rapporteur in overweging 56 en artikel 14, lid 2, kmo’s uit van 
de verplichtingen van hoofdstuk V om data beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties. 

Toepassing en handhaving
De rapporteur benadrukt dat het voorkomen van marktfragmentatie een leidend beginsel van 
de verordening moet zijn. De dataverordening moet verdere opheldering verschaffen over de 
rollen van en de coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten met betrekking tot onder andere 
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toezicht, de afhandeling van klachten en de boeteregeling. In dit verband heeft de rapporteur 
wijzigingen doorgevoerd in hoofdstuk IX waarmee wordt voortgebouwd op de onlangs 
goedgekeurde datagovernanceverordening, en in artikel 17 in hoofdstuk V.

Bovendien staat de rapporteur achter het idee om de bij de datagovernanceverordening 
opgerichte Europese raad voor data-innovatie een rol toe te bedelen bij het coördineren van de 
handhaving.

B2G. Uitbreiding van de verplichting onder bijzondere omstandigheden 
Zoals uit de pandemie is gebleken, kan het B2G-hoofdstuk van de dataverordening van 
cruciaal belang zijn in gevallen waarin overheidsinstanties data nodig hebben om een crisis te 
overwinnen. De rapporteur is echter van mening dat het voorgestelde begrip “uitzonderlijke 
omstandigheden” betrekking heeft op een zeer breed scala aan scenario’s waarin bedrijven 
verplicht zouden zijn om data kosteloos te delen met overheden. 

Hoewel de rapporteur achter het verplichte karakter van het verzoek van de overheidsinstantie 
staat, is zij het er niettemin mee eens dat bedrijven alleen in gevallen waarin de 
overheidsinstantie op een noodsituatie reageert (artikel 15 bis) kosteloos aan de verplichting 
zouden moeten voldoen. Volgens de rapporteur zouden de overige scenario’s in artikel 15 de 
ontvanger van een verzoek recht geven op een eerlijke beloning die ten minste de kosten voor 
het verwerken en delen van de gevraagde data moet dekken.

De rapporteur is van mening dat deze evenwichtige benadering geen belemmering zou 
vormen voor de ontwikkeling van een functionele datamarkt, waardoor enerzijds 
overheidsinstanties waardevolle data kunnen gebruiken in diverse belangrijke scenario’s en 
tegelijkertijd de particuliere sector wordt aangemoedigd om deel te nemen aan de datamarkt.

Bovendien benadrukt de rapporteur dat het risico bestaat dat een gebrek aan coördinatie 
tussen overheidsinstanties zal leiden tot een veelheid aan verzoeken om data en tot een 
ongerechtvaardigde druk op de datahouders. Om die reden coördineren de lidstaten verzoeken 
van databanken op basis van een uitzonderlijke noodzaak overeenkomstig artikel 14, lid 1, en 
voorkomen zij meerdere verzoeken van verschillende overheidsinstanties op hun grondgebied 
voor dezelfde datahouder (artikel 17, lid 2 bis (nieuw)). Voorts heeft de rapporteur een aantal 
bepalingen ingevoerd waarmee de transparantie en betrouwbaarheid van overheden worden 
versterkt (artikel 19). 


