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I
(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

ADVIEZEN

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming op initiatief van het Koninkrijk
België, de Republiek Bulgarije, de Republiek Estland, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de
Italiaanse Republiek, de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Portugese Republiek,
Roemenië, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad betreffende het Europees beschermingsbevel, en op initiatief van het
Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Republiek Estland, het Koninkrijk Spanje, de
Republiek Oostenrijk, de Republiek Slovenië en het Koninkrijk Zweden voor een richtlijn van
het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken
(2010/C 355/01)
DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING,

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

I. INLEIDING
Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name op artikel 16,

Gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie, en met name op artikel 8,

Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van per
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege
vens (1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parle
ment en de Raad van 18 december 2000 inzake de bescher
ming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en
organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en
met name op artikel 41 (2),

Gelet op Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van
27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens
die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële
samenwerking in strafzaken (3),
(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(2) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
(3) PB L 350 van 30.12.2008, blz. 60.

1. In de laatste jaren zijn steeds meer inspanningen verricht
om de justitiële samenwerking in strafzaken te verbeteren.
Dit onderwerp, dat nu een belangrijke plaats inneemt in het
programma van Stockholm (4), wordt gekenmerkt door de
grote gevoeligheid van de persoonsgegevens en door de
gevolgen die de verwerking ervan kan hebben voor de
betrokkenen.
2. Met het oog hierop heeft de Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming (EDPS) bijzondere aandacht aan dit
onderwerp besteed (5) en wil hij via dit advies opnieuw
nadrukkelijk wijzen op de noodzaak van de bescherming
van fundamentele rechten als hoeksteen van de ruimte van
vrijheid, veiligheid en recht als bedoeld in het programma
van Stockholm.
3. Dit advies is een reactie op twee initiatieven voor een richt
lijn van een aantal lidstaten, op basis van artikel 76 van het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU), te weten:
(4) Europese Raad, Het programma van Stockholm — Een open en
veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger (2010/C
115/01), hoofdstuk 3, „Het leven van de burgers vereenvoudigen:
Een Europa van recht en justitie”, PB C 115 van 4.5.2010, blz. 1; zie
ook het advies van de EDPS over de Mededeling van de Commissie
aan het Europees Parlement en de Raad betreffende een ruimte van
vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger, PB C 276 van
17.11.2009, blz. 8.
(5) De EDPS heeft in de laatste jaren een groot aantal adviezen en
opmerkingen aangenomen over initiatieven op het gebied van de
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, die allemaal beschikbaar
zijn op de website van de EDPS.
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a) het in januari 2010 ingediende initiatief van twaalf lid
staten voor een richtlijn van het Europees Parlement en
de Raad betreffende het Europees beschermingsbevel
(„EBB-initiatief”) (6), en
b) het in april 2010 ingediende initiatief van zeven lidsta
ten voor een richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad betreffende het Europees onderzoeksbevel in straf
zaken („EOB-initiatief”) (7).
4. Het verstrekken van advies over deze initiatieven behoort
tot het taakgebied dat aan de EDPS is toevertrouwd bij
artikel 41 van Verordening (EG) nr. 45/2001 voor het
uitbrengen van advies aan de communautaire instellingen
en organen inzake alle kwesties betreffende de verwerking
van persoonsgegevens. Dit advies bevat daarom opmerkin
gen over de initiatieven voor zover deze betrekking hebben
op de verwerking van persoonsgegevens. Aangezien er geen
verzoek om advies is gezonden naar de EDPS, wordt dit
advies uitgebracht op eigen initiatief (8).
5. De EDPS herinnert eraan dat de Commissie overeenkomstig
artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 ver
plicht is de EDPS te raadplegen, wanneer zij een wetge
vingsvoorstel aanneemt betreffende de bescherming van
de rechten en vrijheden van natuurlijke personen inzake
de verwerking van persoonsgegevens. In het geval van
een initiatief van lidstaten is deze verplichting niet in strikte
zin van toepassing. Sinds de inwerkingtreding van het Ver
drag van Lissabon is de gewone wetgevingsprocedure echter
tevens van toepassing op de ruimte van politiële en justi
tiele samenwerking, met één specifieke, in artikel 76 van
het VWEU opgenomen uitzondering, namelijk dat een
kwart van de lidstaten het initiatief voor EU maatregelen
kan nemen. Volgens het Verdrag van Lissabon worden deze
initiatieven zoveel mogelijk afgestemd op Commissievoor
stellen en moet waar mogelijk gebruik worden gemaakt van
procedurele waarborgen. Om die reden gaan de onder
havige initiatieven vergezeld van een effectbeoordeling.
6. Tegen deze achtergrond betreurt de EDPS het niet alleen
dat hij bij het uitbrengen van de initiatieven niet is geraad
pleegd, maar beveelt hij de Raad tevens aan een procedure
in te stellen voor raadpleging van de EDPS wanneer een
initiatief van lidstaten betrekking heeft op de verwerking
van persoonsgegevens.
7. Hoewel de initiatieven verschillende doelen dienen — be
tere bescherming van slachtoffers respectievelijk grensover
(6) PB C 69 van 18.3.2010, blz. 5.
(7) PB C 165 van 24.6.2010, blz. 22.
(8) De EDPS heeft al eerder adviezen aangenomen over initiatieven van
lidstaten: zie bijvoorbeeld het advies van de EDPS van 4 april 2007
over het initiatief van 15 lidstaten met het oog op de aanneming
van een besluit van de Raad inzake de intensivering van de grens
overschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van
terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit (PB C 169 van
21.7.2007, blz. 2) en het advies van de EDPS van 25 april 2008
over het initiatief van 14 lidstaten met het oog op de aanneming
van een besluit van de Raad inzake het versterken van Eurojust en
tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ (PB C 310 van 5.12.2008,
blz. 1).
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schrijdende samenwerking in strafzaken bij het verzamelen
van bewijsmateriaal — zijn er belangrijke overeenkomsten:

a) zij zijn beide gebaseerd op het beginsel van de weder
zijdse erkenning van rechterlijke uitspraken en beslissin
gen (9);

b) zij hebben hun oorsprong in het programma van Stock
holm (10); en

c) zij voorzien in de uitwisseling van persoonsgegevens
tussen de lidstaten (zie de punten 10 en 13 en deel II,
punt 4).

Om die redenen acht de EDPS het passend de initiatieven
tezamen te behandelen.

8. In dit kader zij opgemerkt dat ook de Europese Commissie
zich onlangs heeft beziggehouden met de kwestie van het
verzamelen van bewijs ter indiening bij de bevoegde instan
ties in andere lidstaten (het specifieke doel van het EOBinitiatief). Zo werd eind 2009 een groenboek (11) gepubli
ceerd — waarvan de raadplegingsronde inmiddels is afge
sloten (12) — met het voornemen van de Commissie (blij
kens het Actieplan ter uitvoering van het programma van Stock
holm (13)) om een wetgevingsvoorstel in te dienen betref
fende de invoering in 2011 van een integrale rechtsregeling
voor bewijsverkrijging in strafzaken die op het beginsel van
wederzijdse erkenning is gebaseerd en die alle soorten be
wijs dekt (14).
(9) Dit beginsel, dat is ingevoerd in het actieplan van Wenen (actieplan
van de Raad en de Commissie over hoe de bepalingen van het
Verdrag van Amsterdam inzake de totstandbrenging van een ruimte
van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid het best kunnen worden
uitgevoerd. Tekst aangenomen door de Raad (Justitie en Binnen
landse Zaken) van 3 december 1998, PB C 19 van 23.1.1999,
blz. 1, punt 45(f)), is duidelijk verwoord in de conclusies van de
Europese Raad van Tampere van 15 en 16 oktober 1999, in de
punten 33, 35-37.
(10) Een derde initiatief (voor een richtlijn van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de rechten op tolk- en vertaaldiensten in
strafprocedures, 22 januari 2010, 2010/0801) stoelt ook op dit
programma, maar wordt hier niet besproken, omdat het geen be
trekking heeft op kwesties in verband met de bescherming van
persoonsgegevens. Zie over dit onderwerp ook het Voorstel voor
een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het
recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures, 9.3.2010,
COM(2010) 82 definitief.
11
( ) Groenboek over de bewijsverkrijging in strafzaken tussen lidstaten
en het garanderen van de toelaatbaarheid van bewijs, COM(2009)
624 definitief, 11.11.2009.
(12) De diverse en onderling soms sterk afwijkende reacties worden
momenteel overwogen door de Europese Commissie en zijn in te
zien op: http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_
consulting_0004_en.htm
(13) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de
Raad, het Europees Economisch en sociaal comité en het Comité
van de Regio's — Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor
de burgers van Europa. Actieplan ter uitvoering van het programma
van Stockholm, Brussel, 20.4.2010, COM(2010) 171 definitief,
blz. 18.
(14) Het is in dit stadium niet duidelijk wat het verband zou zijn tussen
een eventueel toekomstig instrument en het EOB-initiatief.
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II. JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN EN DE
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER
VAN HET EBB-INITIATIEF EN HET EOB-INITIATIEF
II.1. Achtergrond van de initiatieven
9. Beide initiatieven passen binnen de algemene ontwikkeling
van de maatregelen die de EU de laatste jaren heeft geno
men ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en
recht. Sinds september 2001 is er, mede dankzij ontwikke
lingen op ICT-gebied, sprake van een duidelijk stijgende lijn
in de verzameling en uitwisseling van informatie door EUlidstaten (en derde landen), hetgeen mogelijk is gemaakt
door een aantal EU-rechtsinstrumenten. Ook het EBB-initia
tief en het EOB-initiatief zijn bedoeld om de gegevensuit
wisseling over natuurlijke personen in de ruimte van vrij
heid, veiligheid en recht te verbeteren.

II.2. Het EBB-initiatief

C 355/3

king hebben op de uitwisseling van persoonsgegevens tus
sen de uitvaardigende staat en de uitvoerende staat in ver
band met de betrokken persoon (het „slachtoffer”) en de
gevaar veroorzakende persoon. De volgende bepalingen
voorzien in de uitwisseling van persoonsgegevens:

a) artikel 6 bepaalt dat het EBB zelf veel elementen van
persoonsgegevens bevat, zoals is gespecificeerd onder a),
e), f), g) en h), en in bijlage I;

b) volgens artikel 8, lid 1, is de bevoegde autoriteit van de
uitvoerende staat verplicht tot kennisgeving van iedere
inbreuk op de beschermingsmaatregel (artikel 8, lid 1,
onder d), en bijlage II);

10. Het EBB-initiatief — dat is gebaseerd op artikel 82, lid 1,
onder d), van het VWEU — beoogt de slachtoffers van
strafbare handelingen, met name vrouwen, te verzekeren
van doeltreffende bescherming binnen de Europese Unie.
Daartoe maakt het EBB-initiatief het mogelijk de bescher
mingsmaatregelen die zijn genoemd in artikel 2, lid 2, van
dit initiatief en die volgens het recht van de ene lidstaat (de
„uitvaardigende staat”) zijn genomen in een andere lidstaat
waarnaar de beschermde persoon verhuist (de „uitvoerende
staat”), uit te breiden zonder dat het nodig is dat het slacht
offer een nieuwe procedure instelt of in de uitvoerende
staat opnieuw bewijs levert.

c) artikel 14 beschrijft de verplichtingen van de bevoegde
autoriteiten van de uitvoerende staat en de uitvaardi
gende staat bij wijziging, verstrijken of intrekking van
het beschermingsbevel en/of de beschermingsmaatrege
len.

11. De beschermingsmaatregelen die (op verzoek van het
slachtoffer) worden opgelegd aan de gevaar veroorzakende
persoon, beogen daarom het leven, de fysieke en psycho
logische integriteit, de vrijheid of de seksuele integriteit van
het slachtoffer te beschermen binnen de EU, ongeacht na
tionale grenzen, alsmede nieuwe strafbare handelingen te
gen hetzelfde slachtoffer te voorkomen.

14. De in het voorgaande punt genoemde informatie valt dui
delijk onder persoonsgegevens zoals die in wetgeving in
zake gegevensbescherming in brede zin zijn gedefinieerd als
„iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of iden
tificeerbare natuurlijke persoon” (15) en nader worden toege
licht door de Groep gegevensbescherming artikel 29. Het
EBB-initiatief betreft informatie over een natuurlijk persoon
(het slachtoffer of de gevaar veroorzakende persoon) of
informatie die wordt gebruikt of waarschijnlijk wordt ge
bruikt om de status van een natuurlijk persoon (met name
de gevaar veroorzakende persoon) te beoordelen, op een
bepaalde wijze te behandelen of te beïnvloeden (16).

12. Het EBB moet op verzoek van het slachtoffer in de uit
vaardigende (lid)staat worden gegeven door een rechterlijke
(of gelijkwaardige) autoriteit. De procedure omvat de vol
gende stappen:

a) de uitvaardigende staat verzoekt om een EBB;

b) bij ontvangst van het EBB neemt de uitvoerende staat
een besluit volgens zijn nationaal recht om de bescher
ming van de betrokken persoon voort te zetten.

13. Om dit te bereiken, moeten administratieve maatregelen
worden getroffen. Die maatregelen zullen ten dele betrek

II.3. Het EOB-initiatief
15. Het EOB-initiatief — dat is gebaseerd op artikel 82, lid 1,
onder a), van het VWEU — verlangt van de lidstaten dat zij
bewijs verzamelen, bewaren en verzenden, ook als dat nog
niet beschikbaar is in het nationale rechtsgebied. Het initia
tief gaat dus verder dan het beschikbaarheidsbeginsel, dat in
het Haags programma van 2004 is gepresenteerd als een
(15) Zie artikel 2, onder a), van Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad
inzake de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt
in het kader van de politiële en justitiële samenwerking in strafza
ken, evenals artikel 2, onder a), van Richtlijn 95/46/EG en artikel 2,
onder a), van Verordening (EG) nr. 45/2001.
(16) Zie Groep gegevensbescherming artikel 29, Advies 4/2007 over het
begrip persoonsgegevens, WP 136, goedgekeurd op 20 juni 2007,
blz. 10.
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innoverende benadering van de grensoverschrijdende uit
wisseling van rechtshandhavingsinformatie (17). Het gaat
ook verder dan Kaderbesluit 2008/978/JBZ van de Raad
van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijs
verkrijgingsbevel, dat alleen van toepassing is op (gegeven)
bewijs dat al bestaat (18).

16. Een EOB wordt uitgevaardigd om een of meer specifieke
onderzoeksmaatregelen te laten uitvoeren in de uitvoerende
staat met het oog op de verzameling en overdracht van
bewijs (dat mogelijk niet bestaat wanneer het bevel wordt
gegeven) (artikel 12). Het is van toepassing op bijna alle
onderzoeksmaatregelen (zie de overwegingen 6 en 7 van
het initiatief).

17. Het doel van het EOB-initiatief is een enkel efficiënt en
flexibel instrument te scheppen om in een andere lidstaat
bewijs te verzamelen in het kader van strafzaken, in plaats
van het complexere rechtsinstrument dat thans wordt ge
bruikt door gerechtelijke autoriteiten (op basis van weder
zijdse rechtshulp enerzijds en wederzijdse erkenning ander
zijds) (19).

18. Vanzelfsprekend kunnen via een EOB verzamelde bewijs
middelen (zie ook bijlage A bij het initiatief) persoonsgege
vens bevatten, zoals in het geval van inlichtingen over
bankrekeningen (artikel 23), gegevens over banktransacties
(artikel 24) en toezicht op banktransacties (artikel 25), of
betrekking hebben op de communicatie van persoonsgege
vens, zoals bij een video- of telefoonconferentie (artikelen
21 en 22).

19. Het EOB-initiatief heeft daarom belangrijke gevolgen voor
het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Mede
in aanmerking nemend dat de uitvoeringstermijn van Ka
derbesluit 2008/978/JBZ nog niet is verstreken (zodat de
doeltreffendheid van het instrument en de behoefte aan
(17) Het beginsel dat is neergelegd in Het Haags Programma: — ver
sterking van vrijheid, veiligheid en recht in de Europese Unie, punt
2.1, betekent „dat in de gehele Unie een wetshandhavingsfunctio
naris in een lidstaat informatie die hij voor de uitoefening van zijn
taak nodig heeft, kan verkrijgen van een andere lidstaat en dat de
betrokken wetshandhavingsinstantie in een andere lidstaat die in
formatie voor het aangegeven doel beschikbaar stelt, rekening hou
dend met het belang van lopende onderzoeken in die lidstaat”. Zie
over deze kwestie het advies van de EDPS over het voorstel voor
een kaderbesluit van de Raad betreffende de uitwisseling van infor
matie volgens het beschikbaarheidsbeginsel (COM(2005) 490 defi
nitief), PB C 116 van 17.5.2006, blz. 8.
(18) Kaderbesluit 2008/978/JBZ van de Raad van 18 december 2008
betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van
voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafpro
cedures, PB L 350 van 30.12.2008, blz. 72.
(19) Er zijn momenteel twee instrumenten voor wederzijdse erkenning
die van toepassing zijn op bewijsverkrijging: Kaderbesluit
2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoer
legging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van
voorwerpen of bewijsstukken (PB L 196 van 2.8.2003, blz. 45)
en het in voetnoot 18 aangehaalde Kaderbesluit 2008/978/JBZ.
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aanvullende juridische maatregelen zich moeilijk laten be
oordelen) (20), herinnert de EDPS aan de noodzaak van
periodieke verificatie, in het licht van de gegevensbescher
mingsbeginselen, van de doeltreffendheid en de evenredig
heid van de in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht
genomen juridische maatregelen (21). De EDPS adviseert
daarom in het EOB-initiatief een evaluatiebepaling op te
nemen, die de lidstaten verplicht regelmatig verslag uit te
brengen over de toepassing van het instrument, waarbij de
Commissie deze rapporten samenvoegt en, waar van toe
passing, passende wijzigingsvoorstellen doet.

II.4. Persoonsgegevensverwerking volgens het EBB-ini
tiatief en het EOB-initiatief
20. Zoals hierboven is toegelicht in de punten 13, 14 en 18, is
het duidelijk dat volgens de voorgestelde richtlijnen per
soonsgegevens zullen worden verwerkt en uitgewisseld
door de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidsta
ten. Onder deze omstandigheden wordt de betrokkene be
schermd door het grondrecht op gegevensbescherming, zo
als is vastgelegd in artikel 16 van het VWEU en artikel 8
van het EU-handvest van de grondrechten.

21. Desondanks schat het memorandum van toelichting bij het
EBB-initiatief het risico van inbreuk op de grondrechten op
„0” (nul) (22), en laat de effectbeoordeling in het memoran
dum van toelichting bij het EBB-initiatief gegevensbescher
mingskwesties buiten beschouwing (23).

22. De EDPS betreurt deze conclusies en benadrukt het belang
van gegevensbescherming in de specifieke context waarin
persoonsgegevens worden verwerkt, namelijk:

a) het brede terrein van justitiële samenwerking in strafza
ken;

b) het feit dat de gegevens heel vaak van gevoelige aard
zijn en gewoonlijk in het kader van een onderzoek
worden verkregen door politiële en gerechtelijke autori
teiten;

c) de mogelijke inhoud van de gegevens, met name in
verband met het EOB-initiatief, dat zich zou uitstrekken
tot iedere vorm van bewijs; en
(20) Artikel 23, lid 1, van Kaderbesluit 2008/978/JBZ bepaalt dat „de
lidstaten de maatregelen (treffen) om uiterlijk op 19 januari 2011
aan dit kaderbesluit te voldoen”.
(21) Verder bepaalt punt 1.2.3 van het programma van Stockholm dat
nieuwe wetgevingsinitiatieven pas mogen worden ingediend nadat
is gecontroleerd of het evenredigheidsbeginsel wordt geëerbiedigd.
(22) Memorandum op basis waarvan de naleving van de beginselen van
subsidiariteit en evenredigheid kan worden beoordeeld overeenkom
stig artikel 5 van Protocol (nr. 2) van het Verdrag van Lissabon van
6 januari 2010.
(23) Het memorandum bij Interinstitutioneel dossier: 2010/0817 (COD)
van 23 juni 2010 spreekt uitdrukkelijk alleen van het recht op
vrijheid en veiligheid en het recht op goed bestuur (zie blz. 25
en blz. 41).
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d) de mogelijke verstrekking van bewijs buiten de EU,
overeenkomstig
artikel
13
van
Kaderbesluit
2008/977/JBZ van de Raad inzake de bescherming
van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader
van de politiële en justitiële samenwerking in strafza
ken (24).

23. In een dergelijke context luisteren gegevensverwerkingen
extra nauw, omdat zij belangrijke gevolgen kunnen hebben
voor de grondrechten van de betrokkene, waaronder het
recht op bescherming van persoonsgegevens.

24. Gezien deze overwegingen vraagt de EDPS zich af waarom
de initiatieven noch ingaan op de bescherming van per
soonsgegevens (afgezien van een vermelding van de ver
trouwelijkheidsverplichting die aan de betrokkenen bij een
onderzoek wordt opgelegd door artikel 18 van het EOBinitiatief), noch uitdrukkelijk verwijzen naar Kaderbesluit
2008/977/JBZ. Dit kaderbesluit zou immers van toepassing
zijn op de verwerkingswerkzaamheden die in beide initia
tieven worden bedoeld (zie artikel 1, lid 2, onder a)).

25. De EDPS is daarom verheugd dat tijdens de voorbereidende
werkzaamheden van de Raad in verband met het EBB-ini
tiatief een verwijzing naar Kaderbesluit 2008/977/JBZ is
ingevoerd (25), en heeft er vertrouwen in dat het Europees
Parlement deze wijziging van de oorspronkelijke initiatieven
zal goedkeuren (26).

26. De EDPS betreurt het dat er nog geen vergelijkbare over
weging is opgenomen in het EOB-initiatief, dat een veel
intensievere uitwisseling van persoonsgegevens inhoudt. In
dit verband verwelkomt de EDPS het feit dat de Europese
Commissie in haar commentaar op het EOB-initiatief voor
stelt om (zowel in de overweging als in het dispositief van
het voorstel) een verwijzing op te nemen naar de toepas
selijkheid van Kaderbesluit 2008/977/JBZ (27).
(24) Zie verder: Kaderbesluit 2008/977/JBZ.
(25) Zie overweging 27 van het laatste concept van het EBB-initiatief
(28 mei 2010, doc. nr. 10384/2010 van de Raad): „De ingevolge de
toepassing van dit kaderbesluit verwerkte persoonsgegevens dienen
te worden beschermd in overeenstemming met Kaderbesluit
2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de be
scherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader
van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken en in over
eenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Verdrag
van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van
personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens, dat door alle lidstaten is geratificeerd”.
(26) Zie in dit verband amendement 21 in het Ontwerpverslag over het
initiatief voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad
betreffende het Europees beschermingsbevel (00002/2010 — C70006/2010 — 2010/0802 (COD)) van 20.5.2010, Commissie bur
gerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken — Commissie
rechten van de vrouw en gendergelijkheid, Rapporteurs: Teresa Ji
ménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López, Zie http://www.
europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/femm/pr/817/
817530/817530nl.pdf
(27) Zie Commission comments on proposed European Investigation
Order in criminal matters, 24.8.2010, JUST/B/1/AA-et D(2010)
6815, blz. 9 en 38: http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_
public/news_consulting_0004_en.htm
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27. Om die reden, en onverminderd deel III hierna, dienen
beide initiatieven een specifieke bepaling te bevatten die
duidelijk maakt dat Kaderbesluit 2008/977/JBZ van toepas
sing is op de in de initiatieven voorziene gegevensverwer
king.

III. SPECIFIEKE REGELS DIE NODIG ZIJN IN AANVULLING
OP HET BESTAANDE GEGEVENSBESCHERMINGSKADER
VOOR JUSTITIËLE SAMENWERKING IN STRAFZAKEN
28. Beide initiatieven stellen opnieuw de fundamentele kwestie
van de onvolledige en inconsequente toepassing van gege
vensbeschermingsbeginselen op het gebied van justitiële sa
menwerking in strafzaken aan de orde (28).

29. Het is de EDPS bekend dat het belangrijk is de doeltref
fendheid van justitiële samenwerking tussen de lidstaten te
verbeteren, ook op de terreinen die worden bestreken door
het EBB-initiatief en het EOB-initiatief (29). De EDPS heeft
tevens oog voor de voordelen en noodzaak van informatieuitwisseling, maar wil onderstrepen dat de verwerking van
gegevens moet voldoen aan — onder meer (30) — de EUvoorschriften inzake gegevensbescherming. Dat is nog dui
delijker in het licht van het gegeven dat bij het Verdrag van
Lissabon artikel 16 van het VWEU is ingevoerd en bin
dende kracht is verleend aan artikel 8 van het Handvest
van de grondrechten van de Europese Unie.

30. Situaties waarin sprake is van grensoverschrijdende uitwis
seling van informatie binnen de EU, verdienen bijzondere
aandacht, aangezien de verwerking van persoonsgegevens
in meer dan een rechtsgebied een verhoging van de risico's
voor de rechten en belangen van de betrokkenen met zich
brengt. De persoonsgegevens worden verwerkt in diverse
rechtsgebieden waar de wettelijke voorschriften en het tech
nische kader niet noodzakelijkerwijs gelijk zijn.

31. Bovendien leidt dit tot rechtsonzekerheid voor de betrok
kenen: mogelijk zijn er partijen uit andere lidstaten bij
betrokken en zijn nationale wetgevingen van diverse lidsta
ten van toepassing, die wellicht anders zijn dan het recht
waaraan zij gewend zijn, of die van toepassing zijn in een
voor hen onbekend rechtsstelsel. Dat vergt een extra in
spanning om nakoming van de voorschriften van de EUwetgeving inzake gegevensbescherming te waarborgen (31).
(28) Zie tevens deel V van het advies.
(29) Zie onder andere de steun aan de noodzaak van een verbeterde
toegang tot justitie, samenwerking tussen Europese juridische auto
riteiten en de doeltreffendheid van het gerechtelijk stelsel zelf in het
Advies van de EDPS over de Europese strategie inzake e-justitie,
PB C 128 van 6.6.2009, blz. 13, punten 9 en 21.
(30) Ten aanzien van het aspect van de eerbiediging van de strafrechte
lijke voorschriften in de lidstaten, in het bijzonder op het gebied
van het EOB-voorstel, kan worden verwezen naar de overwegingen
en kwesties die naar voren zijn gebracht in de reacties aan de
Europese Commissie tijdens de openbare raadpleging over het
Groenboek (zie de voetnoten 11 en 12).
(31) Zie ook Raad, Het Haags Programma — Versterking van vrijheid,
veiligheid en recht in de Europese Unie (2005/C 53/01), PB C 53
van 3.3.2005, blz. 1, 7 e.v.
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32. Naar het oordeel van de EDPS is het slechts een eerste stap
om te wijzen op de toepasselijkheid van Kaderbesluit
2008/977/JBZ, zoals voorgesteld in punt 27.

33. De specifieke uitdagingen voor een doeltreffende bescher
ming op het gebied van justitiële samenwerking in strafza
ken, samen met een niet geheel bevredigend Kaderbesluit
2008/977/JBZ (zie de punten 52-56), vragen mogelijk om
specifieke gegevensbeschermingsregels, wanneer er uit
hoofde van bepaalde EU-rechtsinstrumenten persoonsgege
vens moeten worden uitgewisseld.

IV. UITDAGINGEN VOOR EEN DOELTREFFENDE GEGE
VENSBESCHERMING BIJ SAMENWERKING IN STRAFZA
KEN: AANBEVELINGEN VOOR HET EBB-INITIATIEF EN
HET EOB-INITIATIEF
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worden gelegd op het waarborgen van de nauwkeurigheid
van de informatie. De EDPS verwelkomt in dit verband dat
het EBB-initiatief in artikel 14 de bevoegde autoriteit van de
uitvaardigende staat duidelijk verplicht de bevoegde autori
teit van de uitvoerende staat te informeren bij wijziging,
verstrijken of intrekking van het beschermingsbevel.

38. De EDPS merkt tevens op dat de noodzaak van vertaal
diensten van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid van
de informatie, vooral omdat de initiatieven specifieke
rechtsinstrumenten betreffen die in andere talen en andere
rechtsstelsels een andere betekenis kunnen hebben. Hoewel
de EDPS verheugd is dat het EBB-initiatief ingaat op de
kwestie van vertaaldiensten (artikel 16), stelt hij daarom
voor in het EOB-initiatief een vergelijkbare bepaling op te
nemen.

IV.1. Inleidende opmerkingen
34. Een doeltreffende bescherming van persoonsgegevens (zoals
aangegeven in punt 29) is niet alleen belangrijk voor de
betrokkenen maar ook in het belang van de justitiële sa
menwerking zelf. Een autoriteit in de ene lidstaat zal im
mers eerder bereid zijn dergelijke gegevens uit te wisselen
met autoriteiten in een andere lidstaat, als zij verzekerd is
van de mate van bescherming, nauwkeurigheid en betrouw
baarheid van de persoonsgegevens in die andere lidstaat (32).
Kortom, een (strenge) gemeenschappelijke norm voor gege
vensbescherming op dit gevoelige gebied zal het wederzijds
vertrouwen van de lidstaten bevorderen en de justitiële
samenwerking op basis van wederzijdse erkenning verster
ken, wat ten goede zal komen aan de kwaliteit van de
uitgewisselde informatie.

35. In die specifieke context adviseert de EDPS om, naast de
algemene verwijzing naar Kaderbesluit 2008/977/JBZ (zoals
is voorgesteld in punt 27), specifieke waarborgen voor ge
gevensbescherming op te nemen in het EBB-initiatief en het
EOB-initiatief.

36. Sommige van die waarborgen zijn van meer algemene aard
en zijn bestemd voor opname in beide initiatieven, met
name die welke een verbetering van de nauwkeurigheid
van de gegevens, evenals van de veiligheid en vertrouwe
lijkheid beogen. Andere waarborgen betreffen specifieke
bepalingen in een van beide initiatieven.

IV.2. Waarborgen van meer algemene aard
Nauwkeurigheid
37. In die situaties waarin volgens de initiatieven gegevens wor
den uitgewisseld tussen lidstaten, dient specifieke nadruk te
(32) Zie het advies van de EDPS over het voorstel voor een kaderbesluit
van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die wor
den verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwer
king in strafzaken (COM(2005) 475 definitief), PB C 47 van
25.2.2006, blz. 27, punten 5-7.

Veiligheid, bewustwording en verantwoording
39. De toename van de grensoverschrijdende samenwerking
waartoe de goedkeuring van beide initiatieven zou kunnen
leiden, vergt een zorgvuldige afweging van de veiligheids
aspecten van de grensoverschrijdende overdracht van per
soonsgegevens in het kader van de uitvoering van Europese
beschermings- en onderzoeksbevelen (33). Dat is niet alleen
nodig om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften voor
de verwerking van persoonsgegevens volgens artikel 22 van
Kaderbesluit 2008/977/JBZ, maar ook om de vertrouwelijk
heid van onderzoeken en van de betrokken strafprocedures
te waarborgen, welke is geregeld bij artikel 18 van het
EOB-initiatief en, als algemene regel voor persoonsgegevens
in het kader van grensoverschrijdende uitwisseling, bij
artikel 21 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ.

40. De EDPS benadrukt de noodzaak van veilige telecommuni
catiesystemen in de overdrachtprocedures. Hij verwelkomt
daarom het beoogde gebruik van het Europees justitieel
netwerk (34) als middel om te waarborgen dat Europese
beschermings- en onderzoeksbevelen aan de juiste be
voegde nationale autoriteiten worden gericht, en het risico
te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken dat andere
autoriteiten worden betrokken bij de uitwisseling van per
soonsgegevens (zie artikel 7, lid 2 en lid 3, van het EBBinitiatief en artikel 6, lid 3 en lid 4, van het EOB-initiatief).

41. In verband hiermee dienen de initiatieven de lidstaten voor
te schrijven dat zij ervoor zorgen dat:
(33) Zie in meer algemene zin de Mededeling van de Commissie aan de
Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch en So
ciaal Comité — Naar een Europese strategie inzake e-justitie, Brus
sel, 30.5.2008, COM(2008) 329 definitief, blz. 8: „De gerechtelijke
autoriteiten moeten in alle vertrouwen vertrouwelijke gegevens kun
nen uitwisselen”.
(34) Besluit 2008/976/JBZ van de Raad van 16 december 2008 betref
fende het Europees justitieel netwerk (PB L 348 van 24.12.2008,
blz. 130).
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a) de bevoegde autoriteiten beschikken over geschikte mid
delen om de voorgestelde richtlijnen te kunnen toepas
sen;

b) de bevoegde ambtenaren beroepsnormen in acht nemen
en onderworpen zijn aan passende interne procedures
ter waarborging van, met name, de bescherming van
natuurlijke personen in het kader van de verwerking
van persoonsgegevens, de billijkheid van de procedures
en de naleving van de bepalingen betreffende de ver
trouwelijkheid en het beroepsgeheim (volgens
artikel 18 van het EOB-initiatief).

42. De EDPS adviseert tevens voorschriften in te voeren om de
inachtname van belangrijke gegevensbeschermingsbegin
selen bij de verwerking van persoonsgegevens te waarbor
gen, en om te zorgen voor de nodige interne mechanismen
waarmee naleving kan worden aangetoond tegenover be
langhebbende derden. Dergelijke voorschriften zouden een
instrument bieden om voor de verwerking verantwoordelij
ken toerekeningsvatbaar te maken (volgens het „accounta
bility principle” dat momenteel wordt besproken in verband
met de herziening van het kader voor gegevensbescher
ming (35)). Zij moeten dan de nodige maatregelen uitvoeren
om naleving te waarborgen. Deze voorschriften dienen te
bestaan uit:

a) verificatiesystemen die alleen bevoegden toegang ver
lenen tot gegevensbanken met persoonsgegevens of ge
bouwen waar zich bewijsmiddelen bevinden;

b) een systeem om de toegang tot en bewerking van per
soonsgegevens te volgen;

c) de invoering van auditcontrole.

IV.3. Waarborgen in het EOB-initiatief
43. Gezien het feit dat bij bepaalde onderzoeksmaatregelen
duidelijk sprake is van inbreuk op de persoonlijke levens
sfeer, roept de EDPS op tot een diepgaande overweging van
de toelaatbaarheid van bewijs dat voor andere doeleinden is
verzameld dan voor de preventie, het onderzoek, de opspo
ring of de vervolging van strafbare feiten of voor de ten
uitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en de uitoefening
van het verweerrecht. Met name zou moeten worden stil
gestaan bij het gebruik van bewijs dat is verkregen krach
tens artikel 11, lid 1, onder d), van Kaderbesluit
2008/977/JBZ (36).
(35) Zie Groep gegevensbescherming artikel 29 en Groep politie en
justitie, The Future of Privacy, blz. 20 e.v.
(36) Volgens deze bepaling kan bewijs ook worden gebruikt voor „een
ander doel, slechts na voorafgaande toestemming van de verstrek
kende lidstaat of met toestemming van de betrokkene, verleend
overeenkomstig het nationale recht”.
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44. In het EOB-initiatief dient daarom een uitzondering op de
toepassing van de bepaling van artikel 11, lid 1, onder d),
te worden opgenomen, in de zin dat in het kader van het
EOB verzameld bewijs niet voor andere doeleinden mag
worden gebruikt dan de preventie, het onderzoek, de op
sporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuit
voerlegging van strafrechtelijke sancties en de uitoefening
van het verweerrecht.

IV.4. Waarborgen in het EBB-initiatief
45. Ten aanzien van het EBB-initiatief erkent de EDPS dat de
persoonsgegevens die worden uitgewisseld tussen de be
voegde autoriteiten en die worden beschreven in bijlage I
bij het initiatief (betreffende zowel het slachtoffer als de
gevaar veroorzakende persoon) passend, ter zake dienend
en niet buitensporig zijn in verhouding tot de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld en verder verwerkt.

46. Het initiatief maakt echter onvoldoende duidelijk — met
name in artikel 8, lid 1, onder b) — welke persoonsgege
vens van het slachtoffer door de bevoegde autoriteit van de
uitvoerende staat worden doorgegeven aan de gevaar ver
oorzakende persoon.

47. De EDPS acht het gepast de omstandigheden en inhoud van
de beschermingsmaatregelen die zijn genomen door de ge
rechtelijke autoriteit in de uitvaardigende staat in aanmer
king te nemen alvorens de gevaar veroorzakende persoon
te informeren. Aan laatstgenoemde dienen alleen die per
soonsgegevens van het slachtoffer (waaronder, in sommige
gevallen, mogelijk ook de contactgegevens) te worden ge
geven die strikt noodzakelijk zijn voor de volledige uitvoe
ring van de beschermingsmaatregel.

48. Het is de EDPS bekend dat de verstrekking van contact
gegevens (bv. telefoonnummers, adres van het slachtoffer
en van andere regelmatig bezochte plaatsen, zoals het werk
of de school van de kinderen) in feite een bedreiging kan
zijn voor het lichamelijke en psychologische welzijn van
het slachtoffer, en zijn of haar recht op bescherming van
de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens kan aan
tasten. Anderzijds kan het in sommige gevallen noodzake
lijk zijn de desbetreffende adressen op te geven om de
gevaar veroorzakende persoon te waarschuwen dat het
hem of haar verboden is daarheen te gaan. Het doel daar
van is uitvoering te geven aan het bevel en eventuele straf
fen wegens schending ervan te voorkomen. Bovendien kan
het, naargelang de omstandigheden, nodig zijn de plaats(en)
waar de gevaar veroorzakende personen niet mogen ko
men, op te geven, om hen niet onnodig te beperken in
hun bewegingsvrijheid.

49. In het licht van deze overwegingen wijst de EDPS op het
belang van dit onderwerp en adviseert hij in het EBB-initia
tief duidelijk te stellen dat, naargelang de omstandigheden
van het geval, aan de gevaar veroorzakende persoon alleen
die persoonsgegevens van het slachtoffer (waaronder, in
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sommige gevallen, mogelijk ook de contactgegevens) mo
gen worden gegeven die strikt noodzakelijk zijn voor de
volledige uitvoering van de beschermingsmaatregel (37).

50. Tot slot verzoekt de EDPS de uitdrukking „elektronische
middelen” in overweging 10 van het EBB-initiatief te ver
duidelijken. In het bijzonder dient te worden uitgelegd of
persoonsgegevens worden verwerkt met „elektronische mid
delen” en, zo ja, in welke waarborgen wordt voorzien.

V. GEGEVENSBESCHERMINGSREGELS EN JUSTITIËLE SA
MENWERKING IN STRAFZAKEN: KWESTIES IN VERBAND
MET HET EBB-INITIATIEF EN HET EOB-INITIATIEF
51. Kaderbesluit 2008/977/JBZ is van toepassing op iedere uit
wisseling van persoonsgegevens in het kader van het EBBinitiatief en het EOB-initiatief.

52. Hoewel de EDPS heeft erkend dat Kaderbesluit
2008/977/JBZ — wanneer het wordt uitgevoerd door de
lidstaten — een belangrijke stap vooruit is voor de gege
vensbescherming in politiële en justitiële samenwerking (38),
is het kaderbesluit zelf niet geheel bevredigend (39). De be
langrijkste onopgeloste kwestie betreft het beperkte toepas
singsgebied. Het kaderbesluit beperkt zich tot de uitwisse
ling van persoonsgegevens op het gebied van politie en
justitie tussen autoriteiten en systemen in verschillende lid
staten en op EU-niveau (40).
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aan Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa) voor gege
vens uit de lidstaat zelf en de regels ter uitvoering van
Kaderbesluit 2008/977/JBZ voor gegevens uit andere lid
staten. Verschillende gegevens kunnen dus onder verschil
lende rechtsstelsels vallen.

54. De toepassing van een „dubbele” norm voor gegevens
bescherming op elk strafdossier met grensoverschrijdende
onderdelen heeft belangrijke gevolgen voor de dagelijkse
praktijk (bijvoorbeeld het bewaren van de informatie vol
gens de toepasselijke wetgeving van elk van de toezendende
instanties; nadere verwerkingsbeperkingen die elk van de
verzendende instanties oplegt; in het geval van een verzoek
van een derde land zou elke verzendende instantie haar
toestemming geven volgens haar eigen beoordeling van
toereikendheid en/of internationale verplichtingen; en ver
schillen in de regeling van het inzagerecht van de betrok
kene). Bovendien zouden de bescherming en de rechten van
burgers kunnen variëren en onderworpen kunnen zijn aan
verschillende ruime uitzonderingen, naargelang de lidstaat
waar de verwerking plaatsvindt (41).

55. De EDPS maakt daarom van de gelegenheid gebruik zijn
adviezen te herhalen met betrekking tot de noodzaak van
een integrale regeling voor de bescherming van persoons
gegevens die geldt voor alle bevoegdheidsgebieden van de
EU, ook die van politie en justitie, en die moet worden
toegepast op zowel persoonsgegevens die door bevoegde
autoriteiten van andere lidstaten worden verzonden of be
schikbaar gesteld als de binnenlandse verwerking in de
ruimte van vrijheid, veiligheid en recht (42).

53. Ook als deze kwestie niet kan worden opgelost in het kader
van het EBB-initiatief en het EOB-initiatief, wil de EDPS er
nogmaals op wijzen dat het gebrek aan een (strenge) ge
meenschappelijke norm voor gegevensbescherming in jus
titiële samenwerking zou kunnen inhouden dat een gerech
telijke autoriteit op nationaal of EU-niveau bij de behan
deling van een strafdossier met informatie uit andere lid
staten (bv. bewijs verzameld op grond van een EOB) ver
schillende regels zou moeten toepassen voor de gegevens
verwerking: nationale regelgeving (die moet beantwoorden

56. Tot slot merkt de EDPS op dat de regels voor gegevens
bescherming van toepassing moeten zijn op alle sectoren
en op het gebruik van gegevens voor alle doeleinden (43).
Natuurlijk moeten naar behoren onderbouwde en duidelijk
opgestelde uitzonderingen mogelijk zijn, met name ten
aanzien van persoonsgegevens die worden verwerkt voor
rechtshandhavingsdoeleinden (44). Leemten in de bescher
ming van persoonsgegevens zijn strijdig met het huidige

(37) Dit lijkt de betekenis te zijn van de amendementen 13 en 55 van
het Ontwerpverslag over het initiatief voor een richtlijn van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees bescher
mingsbevel (00002/2010 — C7-0006/2010 — 2010/0802 (COD))
van 20.5.2010, Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnen
landse zaken — Commissie rechten van de vrouw en gendergelijk
heid.
38
( ) Zie het advies van de EDPS over de Mededeling van de Commissie
aan de Raad, het Europees Parlement en het Europees Economisch
en Sociaal Comité — Naar een Europese strategie inzake e-justitie
(2009/C 128/02), PB C 128 van 6.6.2009, blz. 13, punt 17.
(39) Zie de drie adviezen van de EDPS over het voorstel voor een kader
besluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die
worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samen
werking in strafzaken (COM(2005) 475 definitief), PB C 47 van
25.2.2006, blz. 27, PB C 91 van 26.4.2007, blz. 9, PB C 139 van
23.6.2007, blz. 1. Zie ook het advies van de EDPS over de Mede
deling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad
betreffende een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ten dienste
van de burger, PB C 276 van 17.11.2009, blz. 8, punten 19, 29
en 30.
(40) Zie artikel 2 van Kaderbesluit 2008/977/JBZ.

(41) Zie het derde advies van de EDPS over het voorstel voor een kader
besluit van de Raad over de bescherming van persoonsgegevens die
worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samen
werking in strafzaken (PB C 139 van 23.6.2007, blz. 41), genoemd
in voetnoot 39, punt 46.
(42) Dit standpunt van de EDPS wordt duidelijk gesteund in Groep
gegevensbescherming artikel 29 en Groep politie en justitie, The
Future of Privacy. Joint contribution to the Consultation of the
European Commission on the legal framework for the fundamental
right to protection of personal data, WP 168, goedgekeurd op
1 december 2009, blz. 4, 7 e.v. en 24 e.v.
(43) Zie Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en
de Raad - Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ten dienste
van de burger, Brussel, 10.6.2009, COM(2009) 262 definitief, blz.
30: „De Unie moet een integrale regeling voor de bescherming van
persoonsgegevens ontwikkelen die geldt voor alle bevoegdheids
gebieden van de Unie”.
(44) Een dergelijke benadering zou ook beantwoorden aan het doel van
Verklaring nr. 21 betreffende de bescherming van persoonsgegevens
op het gebied van justitiële samenwerking in strafzaken en op het
gebied van politiële samenwerking, die is gehecht aan het Verdrag
van Lissabon.
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(vernieuwde) rechtskader van de Europese Unie. Artikel 3,
lid 2, van Richtlijn 95/46/EG — waarbij het gebied van
politie en justitie is uitgesloten van het toepassingsgebied
van de richtlijn — beantwoordt niet aan artikel 16 van het
VWEU. Deze leemten worden bovendien onvoldoende ge
vuld door Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa (45), dat
alle lidstaten bindt.
VI. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
57. De EDPS pleit er met betrekking tot zowel het EBB-initiatief
als het EOB-initiatief voor om:
— specifieke bepalingen op te nemen waarin wordt gesteld
dat de toepassing van de instrumenten geen beletsel
vormt voor Kaderbesluit 2008/977/JHA van de Raad
van 27 november 2008 over de bescherming van per
soonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de
politiële en justitiële samenwerking in strafzaken;
— bepalingen op te nemen waarbij de lidstaten ervoor
moeten zorgen dat:
— de bevoegde autoriteiten beschikken over de midde
len die nodig zijn om de voorgestelde richtlijnen toe
te passen;
— de bevoegde ambtenaren beroepsnormen in acht
nemen en onderworpen zijn aan passende interne
procedures ter waarborging van, met name, de be
scherming van natuurlijke personen in het kader
van de verwerking van persoonsgegevens, de billijk
heid van de procedures en de naleving van de be
palingen betreffende de vertrouwelijkheid en het be
roepsgeheim;
— verificatiesystemen alleen bevoegden toegang ver
lenen tot gegevensbanken met persoonsgegevens
of gebouwen waar zich bewijsmiddelen bevinden;
— de toegang tot en bewerking van persoonsgegevens
worden gevolgd;
— auditcontrole wordt ingevoerd.
58. De EDPS pleit er met betrekking tot het EBB-initiatief voor
om:
— duidelijk te stellen dat, naargelang de omstandigheden
van het geval, aan de gevaar veroorzakende persoon
alleen die persoonsgegevens van het slachtoffer (waar
onder, in sommige gevallen, mogelijk ook de contact

(45) Verdrag van de Raad van Europa nr. 108 van 28 januari 1981 tot
bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens.
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gegevens) mogen worden gegeven die strikt noodzake
lijk zijn voor de volledige uitvoering van de bescher
mingsmaatregel;
— de uitdrukking „elektronische middelen” in overweging
10 van het EBB-initiatief te verduidelijken.
59. De EDPS pleit er met betrekking tot het EOB-initiatief voor
om:
— een bepaling over vertaaldiensten op te nemen in na
volging van artikel 16 van het EBB-initiatief;
— een bepaling op te nemen die voorkomt dat bewijs
wordt gebruikt voor andere doeleinden dan de preven
tie, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van
strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechte
lijke sancties en de uitoefening van het verweerrecht, als
uitzondering op artikel 11, lid 1, onder d), van Kader
besluit 2008/977/JBZ;
— een evaluatiebepaling op te nemen, die de lidstaten ver
plicht regelmatig verslag uit te brengen over de toepas
sing van het instrument, waarbij de Commissie deze
rapporten samenvoegt en, waar van toepassing, pas
sende wijzigingsvoorstellen doet.
60. Daarnaast, en meer in het algemeen:
— beveelt de EDPS de Raad aan een procedure in te stellen
voor raadpleging van de EDPS wanneer een initiatief
van de lidstaten betrekking heeft op de verwerking
van persoonsgegevens;
— wijst de EDPS nogmaals op de noodzaak van een inte
grale regeling voor de bescherming van persoonsgege
vens die geldt voor alle bevoegdheidsgebieden van de
EU, ook die van politie en justitie, en die moet worden
toegepast op zowel persoonsgegevens die door be
voegde autoriteiten van andere lidstaten worden verzon
den of beschikbaar gesteld als de binnenlandse verwer
king in de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.

Gedaan te Brussel, 5 oktober 2010.
Peter HUSTINX

Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming
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Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een
besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de
Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het
betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het
Programma voor het traceren van financiering van terrorisme (TFTP II)
(2010/C 355/02)
DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name op artikel 16,
Gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie, en met name op artikel 8,
Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van per
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (1),
Gelet op het verzoek om advies overeenkomstig artikel 28,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescher
ming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en
organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (2),
BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

I. INLEIDING
1. Op 15 juni 2010 heeft de Commissie een voorstel goed
gekeurd voor een besluit van de Raad betreffende de slui
ting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de
Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en
doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichten
verkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten
behoeve van het programma voor het traceren van finan
ciering van terrorisme (TFTP) (hierna te noemen „het voor
stel”). Het voorstel (met inbegrip van de tekst van de ont
werpovereenkomst met de Verenigde Staten) werd de Euro
pese toezichthouder voor Gegevensbescherming (hierna:
„EDPS”) toegestuurd voor advies. De EDPS is ingenomen
met deze raadpleging en beveelt aan om in de preambule
van het voorstel een verwijzing op te nemen naar dit
advies.
2. De Commissie reageert met haar voorstel op wijzigingen in
de architectuur van SWIFT (3) die ervoor zorgen dat met
ingang van 1 januari 2010 berichten over financiële trans
acties die binnen de Europese Economische Ruimte en
Zwitserland plaatsvinden, binnen de Europese zone — die
van de trans-Atlantische zone wordt onderscheiden —
(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(2) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
(3) SWIFT is een in België gevestigd bedrijf dat wereldwijd diensten
inzake internationaal betalingsberichtenverkeer verleent aan financiële instellingen. Sinds 2001 heeft het Amerikaanse Ministerie van
Financiën (Treasury Department) verschillende administratieve
dwangbevelen uitgevaardigd ten aanzien van SWIFT om toegang te
krijgen tot persoonsgegevens in verband met financiële transacties
die op servers op Amerikaans grondgebied gespiegeld zijn.

worden gehouden en niet meer worden gespiegeld in het
operationele centrum van SWIFT in de VS.
3. Met het voorliggende voorstel stuurt de Commissie aan op
een internationale overeenkomst tussen de EU en de VS
waarin op grond van de artikelen 216 (internationale over
eenkomsten), 82 (justitiële samenwerking) en 87 (politiële
samenwerking) VWEU wordt bepaald dat aan het Ministerie
van Financiën van de VS relevante gegevens betreffende het
financiële berichtenverkeer moeten worden doorgegeven
die noodzakelijk zijn in het kader van het programma
van dat ministerie voor het traceren van financiering van
terrorisme.
4. Volgend op de beslissing van het Europees Parlement op
11 februari 2010 om geen goedkeuring te verlenen aan de
op 30 november 2009 ondertekende tussentijdse overeen
komst, is de nieuwe ontwerpovereenkomst er met name op
gericht tegemoet te komen aan de bezorgdheid over de
bescherming van persoonsgegevens, een fundamenteel recht
dat sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon
een nog belangrijkere rol speelt in het wetgevingskader van
de Europese Unie.
5. In het voorstel wordt het belang van gegevensbescherming
benadrukt door een uitdrukkelijke verwijzing naar des
betreffende artikelen van de Verdragen en van andere inter
nationale instrumenten en door de erkenning van het feit
dat gegevensbescherming een grondrecht is. Hoewel in
artikel 1, lid 1, van het voorstel wordt onderstreept dat
een hoog niveau van gegevensbescherming tot de hoofd
doelstellingen van de ontwerpovereenkomst behoort, wordt
artikel 16 VWEU echter niet als rechtsgrondslag voor het
voorstel aangewezen. In dit verband wijst de EDPS er nog
maals op dat deze overeenkomst niet alleen de uitwisseling
van persoonsgegevens, maar ook de bescherming van die
gegevens betreft. Artikel 16 VWEU is daarom niet minder
relevant als rechtsgrondslag dan de artikelen 82 en 87
VWEU inzake samenwerking tussen wetshandhavings
instanties, die als rechtsgrondslagen zijn gekozen.
6. Op het voorstel is de procedure van artikel 218, lid 6,
VWEU van toepassing. Volgens deze procedure kan de
Raad alleen na goedkeuring door het Europees Parlement
een besluit houdende sluiting van een overeenkomst vast
stellen. Dit voorstel is daarom een beslissende „testcase”
voor de toepassing van de nieuwe Lissabon-procedures op
een internationale overeenkomst over de bescherming van
persoonsgegevens. Door ervoor te zorgen dat de beginselen
en waarborgen met betrekking tot gegevensbescherming op
bevredigende wijze in deze overeenkomst worden neerge
legd, kan de basis worden gelegd voor succesvolle onder
handelingen in de toekomst.
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7. In dit verband onderstreept de EDPS het belang van onder
handelingen over een overeenkomst tussen de Europese
Unie en de Verenigde Staten van Amerika over de bescher
ming van persoonsgegevens die worden doorgegeven en
verwerkt met het oog op het voorkomen, onderzoeken,
opsporen en vervolgen van strafbare feiten, waaronder ter
rorisme, in het kader van politiële en justitiële samenwer
king in strafzaken. Het ontwerpmandaat voor deze onder
handelingen werd door de Commissie op 26 mei 2010
goedgekeurd. Bij de presentatie van dit ontwerpmandaat
benadrukte de Commissie de noodzaak van een degelijke
overeenkomst inzake de bescherming van persoonsgegevens (1).
8. Tegen deze achtergrond adviseert de EDPS om het voor
liggende voorstel te koppelen aan de onderhandelingen met
de VS over dit algemene trans-Atlantische gegevensbescher
mingskader. Er moet voor worden gezorgd dat deze nor
men eveneens van toepassing zullen zijn op de TFTP IIovereenkomst. De EDPS beveelt aan om deze voorwaarde
op te nemen in de voorliggende overeenkomst of om ten
minste met de Verenigde Staten af te spreken dat een
eventuele toekomstige overeenkomst over gegevensbescher
ming ook van toepassing zal zijn op de gegevensuitwisse
ling waarin het voorliggende voorstel voorziet.
9. Tot slot levert de EDPS een actieve bijdrage aan de opinies
van de Groep gegevensbescherming van artikel 29 en de
Groep politie en justitie. Naast de punten die in die opinies
aan de orde zijn gekomen of nog zullen komen, is de
analyse van het voorliggende voorstel gebaseerd op eerdere
opmerkingen van de EDPS over de tussentijdse overeen
komst en de lopende onderhandelingen met de Verenigde
Staten.
II. ANALYSE VAN HET VOORSTEL
II.1. Het voorstel bevat een aantal verbeteringen
10. De EDPS erkent dat dit voorstel bepaalde substantiële ver
beteringen bevat ten opzichte van de tussentijdse TFTP Iovereenkomst, bijvoorbeeld:
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dien een aantal bepalingen opgenomen (artikelen 14 t/m
18) betreffende de rechten van betrokkenen, zoals het recht
op informatie, het recht van toegang, het recht op correctie,
wissen of afscherming en het recht van beroep. De concrete
handhaving van deze bepalingen en de procedures die moe
ten worden gevolgd door personen die geen burger of
ingezetene van de VS zijn, zijn nog steeds onduidelijk
(zie hieronder, punt II.2.3).

II.2. Verdere verbeteringen zijn echter nog steeds
noodzakelijk
12. De EDPS onderschrijft volledig de noodzaak van de eerbie
diging van de persoonlijke levenssfeer en de bescherming
van persoonsgegevens, zoals bepaald in artikel 1, lid 1, van
het voorstel. De EDPS wijst erop dat er nog vraagstukken
zijn die moeten worden opgelost, en belangrijke elementen
die moeten worden verbeterd, teneinde te kunnen voldoen
aan de eisen van het EU-wetgevingskader betreffende de
bescherming van persoonsgegevens.

II.2.1. Is de beoogde verwerking van persoonsgegevens echt nood
zakelijk en evenredig?
13. De EDPS is volledig doordrongen van het besef dat het
voor de bestrijding van terrorisme en terrorismefinanciering
noodzakelijk kan zijn het recht op de bescherming van
persoonsgegevens en het bankgeheim te beperken. Dit is
reeds het geval in een reeks EU-wetsinstrumenten (3) bij
welke een aantal maatregelen is vastgesteld om te voor
komen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze
instrumenten bevatten tevens specifieke bepalingen op
grond waarvan gegevens kunnen worden uitgewisseld met
derde landen, alsmede waarborgen voor de bescherming
van persoonsgegevens in overeenstemming met Richtlijn
95/46/EG.

11. Op verzoek van het Europees Parlement en van Europese
gegevensbeschermingsautoriteiten is in het voorstel boven

14. De overeenkomst tussen de EU en de VS betreffende weder
zijdse rechtshulp staat de rechtshandhavingsautoriteiten bo
vendien toe gegevens over bankrekeningen en financiële
transacties uit te wisselen en legt voorwaarden en beper
kingen vast met betrekking tot een dergelijke uitwisseling.
De beginselen van de Egmont-groep (4) vormen daarnaast
op internationaal niveau de basis voor de internationale
uitwisseling van informatie inzake financiële transacties tus
sen financiële inlichtingeneenheden en stellen beperkingen
en waarborgen vast met betrekking tot het gebruik van
uitgewisselde gegevens. Ook zijn reeds instrumenten inge
voerd voor de gegevensuitwisseling tussen de VS enerzijds
en Europol en Eurojust anderzijds, die zowel in de uitwis
seling van informatie als in de bescherming van persoons
gegevens voorzien.

(1) Zie het desbetreffende persbericht: http://europa.eu/rapid/
pressReleasesAction.do?reference=IP/10/609&format=HTML&aged=
0&language=NL&guiLanguage=en
(2) Kaderbesluit van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrij
ding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3).

(3) Met name Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de finan
ciering van terrorisme en Verordening (EG) nr. 1781/2006 betref
fende bij geldovermakingen te voegen informatie over de betaler.
(4) http://www.egmontgroup.org/library/download/5

— de uitsluiting van SEPA-gegevens. In het voorstel is uit
drukkelijk bepaald dat het Ministerie van Financiën van
de VS in geen geval om gegevens betreffende de een
gemaakte eurobetalingsruimte (Single Euro Payment
Area — SEPA) zal verzoeken (artikel 4, lid 2, onder d);
— de definitie van terrorisme. Artikel 2 van het voorstel is
gebaseerd op de definitie van terrorisme in artikel 1 van
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad (2).
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15. Tegen deze achtergrond benadrukt de Commissie in haar
voorstel het nut van het TFTP-programma zoals dat door
het Amerikaanse Ministerie van Financiën en de verslagen
van de door de Commissie aangewezen prominente per
soon is beschreven. In artikel 8 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de mens en de funda
mentele vrijheden is evenwel bepaald dat inmenging in de
persoonlijke levenssfeer uitsluitend gerechtvaardigd kan
worden op grond van een „noodzaak”, niet op grond van
een „nut”.
16. De EDPS is van oordeel dat de toegevoegde waarde van
deze overeenkomst ten opzichte van de bestaande instru
menten afdoende moet worden bewezen, dat wil zeggen: er
moet worden aangetoond in hoeverre de overeenkomst
daadwerkelijk noodzakelijk is om resultaten te behalen
die niet kunnen worden verkregen met behulp van instru
menten die in mindere mate inbreuk maken op de per
soonlijke levenssfeer, zoals de instrumenten die reeds
door het bestaande Europese en internationale wetgevings
kader zijn vastgesteld. Ook met het oog op het ingrijpende
karakter ervan is de EDPS van mening dat een overeen
komst met de VS over de uitwisseling van financiële gege
vens alleen kan worden ondertekend op voorwaarde dat die
toegevoegde waarde onomstotelijk wordt aangetoond (zie
ook de punten 18 t/m 22 inzake evenredigheid).
17. De EDPS is niet in de positie om te beoordelen in hoeverre
deze overeenkomst noodzakelijk is. Maar ook al kan de
noodzaak van de overeenkomst worden aangetoond, dan
zijn er nog andere punten die de aandacht van de onder
handelaars vergen.
18. Ook evenredigheid is een centraal criterium bij de beoor
deling van de vraag hoeveel persoonsgegevens kunnen wor
den uitgewisseld en hoe lang deze kunnen worden opge
slagen. In artikel 4 van het voorstel worden nadere voor
waarden geformuleerd waaraan verzoeken om informatie
door de VS moeten voldoen. Toch voorziet het voorstel
erin dat persoonsgegevens massaal („in bulk”) aan de auto
riteiten van de VS worden doorgegeven en in beginsel
gedurende vijf jaar worden bewaard, ongeacht de vraag of
zij worden geëxtraheerd dan wel of er sprake is van een
aangetoond verband met een specifiek onderzoek of een
specifieke strafvervolging.
Massale doorgifte van gegevens
19. Anders dan door het Europees Parlement en de Europese
gegevensbeschermingsautoriteiten gewenst, berust het voor
stel nog steeds op het concept dat persoonlijke gegevens
massaal worden doorgegeven aan het Amerikaanse Minis
terie van Financiën. Ter verduidelijking moet hierbij worden
opgemerkt dat het feit dat het huidige SWIFT-systeem geen
gerichte zoekfunctie ondersteunt, niet kan worden be
schouwd als toereikende rechtvaardiging om de massale
doorgifte van gegevens volgens de gegevensbeschermings
wetgeving van de EU toe te staan.
20. Derhalve is de EDPS van mening dat oplossingen moeten
worden gevonden om te waarborgen dat de massale door
gifte van gegevens wordt vervangen door mechanismen
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met behulp waarvan gegevens over financiële transacties in
de EU kunnen worden gefilterd en dat slechts relevante en
noodzakelijke gegevens worden doorgestuurd naar de au
toriteiten in de VS. Indien dergelijke oplossingen niet on
middellijk kunnen worden gevonden, dient in de overeen
komst in ieder geval een korte overgangsperiode te worden
vastgesteld waarna de massale doorgifte van gegevens niet
meer is toegestaan.

Bewaartermijn
21. Wat betreft de bewaartermijn erkent de EDPS dat het voor
stel terecht in maximale bewaartermijnen voorziet, evenals
in mechanismen die waarborgen dat persoonsgegevens
worden gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn.
Evenwel lijken de bepalingen van artikel 6 van het voorstel
inzake niet-geëxtraheerde gegevens de tegengestelde kant
op te gaan. Ten eerste behoeft het concept „nietgeëxtraheerde gegevens” verduidelijking. Ten tweede is
niet in afdoende mate gemotiveerd waarom niet-geëxtra
heerde gegevens vijf jaar lang zouden moeten worden be
waard.

22. De EDPS erkent ten volle dat ervoor moet worden gezorgd
dat persoonsgegevens die in het kader van een specifiek
antiterreuronderzoek of specifieke strafvervolging in ver
band met terrorisme noodzakelijk zijn, worden opgevraagd,
verwerkt en bewaard zolang dat noodzakelijk is, in som
mige gevallen zelfs meer dan vijf jaar, aangezien persoons
gegevens soms nodig zijn voor lang lopende onderzoeken
of gerechtelijke procedures. Wanneer men echter veronder
stelt dat niet-geëxtraheerde gegevens gegevens zijn die „in
bulk” zijn doorgegeven, maar noch zijn opgevraagd noch
voor een specifieke vervolging of een specifiek onderzoek
zijn gebruikt, dient de periode gedurende dergelijke gege
vens mogen worden bewaard veel korter te zijn. In dit
verband zij erop gewezen dat het Duitse constitutionele
hof heeft geoordeeld dat een bewaartermijn van 6 maanden
in het geval van telecommunicatiegegevens reeds zeer lang
is en derhalve naar behoren moet worden gemotiveerd (1).
Het constitutionele hof lijkt deze periode van 6 maanden te
beschouwen als maximale bewaartermijn voor gegevens die
geen verband houden met een specifiek onderzoek.

II.2.2. Voorziet het voorstel in rechterlijk toezicht?
23. Volgens het onderhandelingsmandaat dient een openbare
rechterlijke instantie te worden belast met de verantwoor
delijkheid om informatieverzoeken van het Amerikaanse
Ministerie van Financiën in ontvangst te nemen, te beoor
delen of de verzoeken in overeenstemming zijn met de
overeenkomst en, waar nodig, de verstrekker te verplichten
de gegevens via een „push-systeem” door te geven. Zowel
het Europees Parlement als de EDPS was ingenomen met
deze aanpak, die — in overeenstemming met de nationale
constituties en rechtsstelsels van de lidstaten — de cruciale
garantie biedt dat de doorgifte van gegevens op wettige en
evenwichtige wijze plaatsvindt en onder onafhankelijk toe
zicht staat.
(1) Arrest van 2 maart 2010.
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24. In het voorstel wordt deze taak evenwel toegewezen aan
Europol, een EU-agentschap voor de voorkoming en bestrij
ding van georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere
vormen van ernstige criminaliteit in twee of meer lidsta
ten (1). Het staat buiten kijf dat Europol geen rechterlijke
instantie is.
25. Bovendien heeft Europol specifieke belangen bij de uitwis
seling van gegevens op basis van de voorgestelde overeen
komst. Krachtens artikel 10 van het voorstel zou Europol
de bevoegdheid krijgen te verzoeken om relevante informa
tie die via het TFTP is verkregen, indien het agentschap van
oordeel is dat een verband tussen een persoon of entiteit en
terrorisme aannemelijk is. Deze bevoegdheid van Europol,
die wellicht belangrijk is voor de vervulling van zijn taken
en waarvoor goede betrekkingen met het Amerikaanse Mi
nisterie van Financiën vereist zijn, valt slecht te verenigen
met de taak van Europol om onafhankelijk toezicht te
waarborgen.
26. Daarenboven vraagt de EDPS zich af in hoeverre Europol
— vooral zonder zijn rechtsgrondslag volgens de gewone
wetgevingsprocedure van het Verdrag van Lissabon te wij
zigen — in het huidige wetgevingskader de taak en be
voegdheid wordt toegewezen om een administratief ver
zoek van een derde land „bindende” juridische werking
(artikel 4, lid 5) te verlenen op grond waarvan een parti
culier bedrijf „gemachtigd en verplicht” kan worden de ge
gevens aan dat derde land te verstrekken. In dit verband zij
erop gewezen dat de EU-wetgeving thans geen uitsluitsel
geeft over de vraag of een besluit van Europol ten aanzien
van een particulier bedrijf het voorwerp kan zijn van rech
terlijk toezicht door het Europees Hof van Justitie.
27. Tegen deze achtergrond herhaalt de EDPS dat — ook met
het oog op de naleving van het onderhandelingsmandaat en
het huidige wetgevingskader van de EU — de taak om de
verzoeken van het Amerikaanse Ministerie van Financiën te
beoordelen dient te worden toegewezen aan een openbare
rechterlijke instantie.
II.2.3. Biedt het voorstel wettelijk afdwingbare rechten (en be
scherming) voor betrokkenen?
28. Zoals reeds in de inleiding van dit advies werd vermeld,
wordt in het voorstel een aantal rechten van betrokkenen
vastgesteld, zoals het recht op informatie, het recht van
toegang, het recht op correctie, wissen of afscherming en
het recht van beroep. Het is echter belangrijk om aan de
ene kant een aantal elementen van de desbetreffende bepa
lingen te verbeteren en aan de andere kant de feitelijke
afdwingbaarheid ervan te waarborgen.
29. Met betrekking tot het recht op toegang tot eigen persoons
gegevens wordt in de overeenkomst een aantal beperkingen
vastgesteld. De EDPS erkent dat, met name in verband met
de bestrijding van terrorisme, de rechten van de betrokke
nen eventueel kunnen worden beperkt indien dit noodzake
(1) Zie bijvoorbeeld artikel 3 van Besluit 2009/371/JBZ van de Raad tot
oprichting van de Europese politiedienst (Europol) (PB L 121 van
15.5.2009, blz. 37).
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lijk is. In het voorstel moet echter duidelijk worden
gemaakt dat het vrijgeven van persoonsgegevens aan de
betrokkene in de in artikel 15, lid 2, genoemde gevallen
weliswaar aan beperkingen onderhevig kan zijn, maar dat
het in elk geval mogelijk moet zijn deze gegevens vrij te
geven aan de Europese nationale gegevensbeschermings
autoriteiten, teneinde deze autoriteiten in staat te stellen
zich doeltreffend van hun toezichtstaken te kwijten. Na
tuurlijk zijn de gegevensbeschermingsautoriteiten bij de uit
voering van hun taken door een geheimhoudingsplicht ge
bonden en is het hun, zolang de voorwaarden voor de
uitzondering gegeven zijn, niet toegestaan de gegevens be
kend te maken aan de betrokkene.
30. Met betrekking tot het recht op correctie is in artikel 17,
lid 2, het volgende bepaald: „Elke partij stelt de andere,
indien mogelijk, ervan in kennis als zij te weten komt
dat belangrijke informatie die zij heeft doorgegeven aan
of ontvangen van de andere partij bij deze overeenkomst
onjuist of onbetrouwbaar is”. Volgens de EDPS betekent de
verplichting om onjuiste of onbetrouwbare gegevens te
corrigeren een fundamentele waarborg, niet alleen voor
de betrokkene, maar ook voor de doeltreffendheid van
het optreden van de rechtshandhavingsautoriteiten. Vanuit
deze optiek behoren autoriteiten die gegevens uitwisselen,
over mechanismen te beschikken die garanderen dat een
dergelijke correctie te allen tijde mogelijk is, de formulering
„indien mogelijk” dient daarom te worden geschrapt.
31. Het grootste punt van zorg van de EDPS betreft echter de
handhaving van deze rechten. Aan de ene kant moet in het
voorstel ten behoeve van de rechtszekerheid en de trans
parantie nader worden gespecificeerd welke concrete pro
cedures betrokkenen kunnen volgen om de door de over
eenkomst erkende rechten zowel in de EU als in de VS af te
dwingen.
32. Aan de andere kant wordt in artikel 20, lid 1, uitdrukkelijk
en in alle duidelijkheid bepaald dat de overeenkomst „geen
rechten of voordelen voor enige particuliere of openbare
persoon of entiteit” schept of verleent. De bindende wer
king van de bepalingen die in rechten voor betrokkenen
voorzien die thans in de wetgeving van de VS noch erkend
noch afdwingbaar zijn, lijken door deze bepaling teniet te
worden gedaan of in twijfel te worden getrokken, vooral
voor zover de betrokkenen geen burgers of permanent
ingezetenen van de VS zijn. Zo is het door de Privacy
Act (wet op de privésfeer) van de VS verleende gekwalifi
ceerde recht op toegang tot persoonsgegevens sterker dan
het algemene recht op toegang dat door de Freedom of
Information Act (wet op de vrijheid van informatie) aan
het algemene publiek wordt verleend. Evenwel wordt in
de Privacy Act duidelijk bepaald dat een verzoek om toe
gang tot gegevens met betrekking tot de eigen persoon
slechts mogelijk is voor „een staatsburger van de VS of
een vreemdeling die rechtmatig de status van permanent
ingezetene heeft verworven” (2).
(2) Dit wordt bevestigd door informatie op de website van het Ame
rikaanse Ministerie van Financiën: „In uw verzoek om kennisgeving
van of toegang tot bewaarde gegevens dient u aan te geven of u […]
burger bent van de Verenigde Staten of een vreemdeling die recht
matig de status van permanent ingezetene heeft verworven […]”,
http://www.treas.gov/foia/how-to.html (geraadpleegd op 21 juni
2010).
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33. De EDPS beveelt derhalve aan de huidige formulering van
artikel 20, lid 1, te wijzigen teneinde ervoor te zorgen dat
de door het voorstel verleende rechten duidelijk worden
vermeld en ook op het grondgebied van de VS effectief
kunnen worden gehandhaafd.
II.2.4. Waarborgt het voorstel onafhankelijk toezicht en onafhan
kelijke controle?
34. In artikel 12 van het voorstel worden verschillende contro
leniveaus vastgesteld met betrekking tot de voorwaarden en
waarborgen van de overeenkomst. De zoekopdrachten van
het Amerikaanse Ministerie van Financiën worden door
„onafhankelijke toezichthouders” zowel op het moment
zelf als achteraf geïnspecteerd. Bovendien wordt door een
onafhankelijke persoon die door de Europese Commissie is
aangewezen op het eerste toezichtniveau een doorlopende
supervisie uitgevoerd, waarbij ook de onafhankelijkheid van
dit toezicht wordt getoetst. De taken van deze onafhanke
lijke persoon moeten worden verduidelijkt, hoe kan worden
gewaarborgd dat hij zijn taken daadwerkelijk kan vervullen
en aan wie hij verslag doet.
35. Bij artikel 13 wordt daarnaast een mechanisme voor geza
menlijke evaluatie vastgesteld dat na 6 maanden en vervol
gens met vaste regelmaat ten uitvoer wordt gelegd. De
gezamenlijke evaluatie wordt door een gemengde EU-VSdelegatie verricht, waaraan voor de EU ook vertegenwoor
digers van twee gegevensbeschermingsautoriteiten deel
nemen. De evaluatie mondt uit in een verslag dat de Com
missie voorlegt aan het Europees Parlement en de Raad.
36. De EDPS benadrukt dat onafhankelijk toezicht een centraal
element vormt van het recht op de bescherming van per
soonsgegevens, zoals dat is verankerd in artikel 16 VWEU
en artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie. Onlangs heeft het Hof van Justitie in zijn
arrest van 9 maart 2010 in de zaak Europese Commissie
tegen Duitsland (1) strenge onafhankelijkheidscriteria vast
gesteld. Het is duidelijk dat het niet mogelijk is om dezelfde
strenge criteria op te leggen aan derde landen, maar het
staat ook vast dat er alleen sprake kan zijn van een ade
quate bescherming van persoonsgegevens (2) indien er vol
doende waarborgen voor onafhankelijk toezicht zijn. Dit is
tevens een voorwaarde voor internationale overeenkomsten
met landen waar het rechtsstelsel geen controles door een
onafhankelijke instantie voorschrijft.
37. In dit licht is het van cruciaal belang dat ten minste de
toezichtmodaliteiten en de gemeenschappelijke evaluatie
alsmede de bevoegdheden en onafhankelijkheidsgaranties
van de bij het toezicht betrokken personen duidelijk wor
den omschreven in de overeenkomst, en dat deze niet door
de partijen „in onderling overleg” worden afgesproken of in
een later stadium worden bepaald. Met name is het belang
rijk ervoor te zorgen dat zowel de door de Europese Com
missie aangewezen persoon als de vertegenwoordigers van
de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten in staat wor
den gesteld onafhankelijk op te treden en hun toezichttaken
doeltreffend uit te voeren.
(1) Zaak C-518/07, nog niet gepubliceerd.
(2) In artikel 8 van de voorgestelde overeenkomst wordt bepaald dat het
Amerikaanse Ministerie van Financiën geacht wordt een passend
beschermingsniveau te waarborgen.
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38. Voorts dient in het voorstel niet alleen de datum van de
eerste, na 6 maanden uit te voeren gezamenlijke evaluatie
te worden vastgelegd, maar ook het tijdschema voor de
daaropvolgende evaluaties, die bijvoorbeeld ieder jaar kun
nen plaatsvinden. De EDPS adviseert ook om een verband
te leggen tussen de resultaten van deze gezamenlijke eva
luaties en de duur van de overeenkomst.

39. In deze context beklemtoont de EDPS dat een vervalbepa
ling wenselijk is, ook met het oog op het feit dat op langere
termijn mogelijk meer gerichte oplossingen beschikbaar
zijn. Een vervalbepaling zou ook een welkome stimulans
zijn om ervoor te zorgen dat de nodige inspanningen wor
den ondernomen om oplossingen te vinden die de massale
doorgifte van gegevens aan het Amerikaanse Ministerie van
Financiën overbodig maken.

40. Teneinde de effectiviteit van het toezicht en van de geza
menlijke evaluatie te verhogen, dienen gegevens en rele
vante cijfers beschikbaar te zijn over het aantal verzoeken
om toegang en het aantal ingestelde beroepen, de eventueel
daarop volgende stappen (wissen, correctie, enz.) en het
aantal besluiten waardoor rechten van betrokken worden
beperkt. Voor wat de evaluatie betreft geldt eveneens dat
informatie beschikbaar moet zijn en dat moet worden ge
rapporteerd over het aantal berichten dat door het Ame
rikaanse Ministerie van Financiën wordt opgevraagd, maar
ook over de berichten die aan dat ministerie worden ver
strekt. Dit dient in de overeenkomst te worden gespecificeerd.

41. Voorts geldt dat de bevoegdheden van de Europese gege
vensbeschermingsautoriteiten door dit voorstel op geen en
kele wijze mogen worden beperkt. In dit verband consta
teert de EDPS dat het voorstel een stap terug betekent ten
opzichte van de tussentijdse TFTP-overeenkomst. Terwijl in
de vroegere overeenkomst nog was bepaald dat „deze over
eenkomst geen afwijking inhoudt van de bestaande be
voegdheden van de gegevensbeschermingsautoriteiten van
de lidstaten om eenieder bescherming te bieden ter zake
van verwerking van zijn of haar persoonsgegevens”, is in
het voorliggende voorstel sprake van „toezicht van de be
voegde gegevensbeschermingsautoriteiten, op een wijze die
verenigbaar is met de specifieke bepalingen van deze over
eenkomst”. De EDPS beveelt derhalve aan om duidelijk in
het voorstel aan te geven dat de overeenkomst geen afwij
king of beperking inhoudt van de bevoegdheden van de
Europese gegevensbeschermingsautoriteiten.

III. CONCLUSIES
42. De EDPS erkent dat met dit voorstel bepaalde substantiële
verbeteringen ten opzichte van de tussentijdse TFTP Iovereenkomst worden beoogd, zoals de uitsluiting van
SEPA-gegevens, een beperktere definitie van terrorisme en
meer gedetailleerde bepalingen betreffende de rechten van
de betrokkenen.
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43. De EDPS wijst er evenwel op dat de legitimiteit van een
nieuwe TFTP-overeenkomst alleen kan worden vastgesteld
als is voldaan aan een cruciale voorwaarde. Het belang van
de nieuwe regeling moet worden aangetoond in vergelijking
tot de reeds bestaande Europese en internationale instru
menten.
44. Ook indien dit daadwerkelijk zou kunnen worden aange
toond, zijn er naar het oordeel van de EDPS nog vraag
stukken die moeten worden opgelost, en belangrijke ele
menten die moeten worden verbeterd, teneinde te kunnen
voldoen aan de eisen van het EU-wetgevingskader betref
fende de bescherming van persoonsgegevens, zoals:
— waarborgen dat de massale doorgifte van gegevens
wordt vervangen door mechanismen met behulp waar
van gegevens over financiële transacties in de EU kun
nen worden gefilterd en dat slechts relevante en nood
zakelijke gegevens worden doorgestuurd naar de auto
riteiten in de VS;
— de bewaartermijn voor niet-geëxtraheerde gegevens aan
zienlijk verkorten;
— een openbare rechterlijke instantie belasten met de taak
om de verzoeken van het Amerikaanse Ministerie van
Financiën te beoordelen, in overeenstemming met het
onderhandelingsmandaat en het bestaande wetgevings
kader van de EU;
— ervoor zorgen dat de door het voorstel verleende rech
ten duidelijk worden vermeld en ook op het grond
gebied van de VS effectief kunnen worden gehandhaafd;
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— de mechanismen voor onafhankelijk toezicht en onaf
hankelijke controle versterken door:
i) ervoor te zorgen dat de taken en de rol van de
door de Commissie aangewezen persoon en de
vertegenwoordigers van de Europese gegevens
beschermingsautoriteiten naar behoren zijn om
schreven en dat zij in staat worden gesteld onaf
hankelijk op te treden en hun toezichttaken doel
treffend uit te voeren;
ii) te waarborgen dat met vaste regelmaat gezamen
lijke evaluaties plaatsvinden en dat de duur van de
overeenkomst via een vervalbepaling gekoppeld is
aan de resultaten van die evaluatie;
iii) meer informatie ter beschikking te stellen aan on
afhankelijke toezichthouders en gegevensbescher
mingsautoriteiten;
iv) te voorkomen dat de bevoegdheden van de Euro
pese gegevensbeschermingsautoriteiten door de
overeenkomst worden beperkt;
— het opnemen van een verwijzing naar dit advies in de
preambule van het voorstel.

Gedaan te Brussel, 22 juni 2010.
Peter HUSTINX

Europees Toezichthouder voor
gegevensbescherming
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Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de mededeling van de
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad getiteld — „Overzicht van het informatiebeheer
op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht”
(2010/C 355/03)
DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, en met name op artikel 16,
Gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie, en met name op artikel 8,
Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen in verband met de verwerking van per
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gege
vens (1),
Gelet op het verzoek om advies overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
door de communautaire instellingen en organen en betreffende
het vrije verkeer van die gegevens (2), en met name artikel 41,
BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT:

I. INLEIDING
1. Op 20 juli 2010 heeft de Commissie een mededeling goed
gekeurd, getiteld „Overzicht van het informatiebeheer op
het gebied van vrijheid, veiligheid en recht” (hierna aange
duid als: „de mededeling”) (3). De mededeling werd de Euro
pese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (hierna:
„EDPS”) toegestuurd voor advies.
2. De EDPS is ingenomen met het feit dat hij door de Com
missie is geraadpleegd. Reeds voor de goedkeuring van de
mededeling werd de EDPS in de gelegenheid gesteld infor
mele opmerkingen te maken. Tal van deze opmerkingen
zijn opgenomen in de definitieve versie van dit advies.
Doelstellingen en reikwijdte van de mededeling
3. De EDPS is verheugd dat de Commissie zich in haar me
dedeling ten doel stelt om „voor het eerst een volledig
overzicht (te geven) van alle EU-maatregelen op het gebied
van de verzameling, de opslag en de grensoverschrijdende
uitwisseling van persoonsgegevens met het oog op rechts
handhaving en migratiebeheer die al zijn ingevoerd, die nu
worden ingevoerd of waarover wordt gesproken” (4). Het
document is ook bedoeld om burgers inzicht te bieden in
welke gegevens er over hen worden verzameld, opgeslagen
of uitgewisseld, voor welk doel dat gebeurt en door wie.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.
COM(2010) 385 definitief.
Blz. 3 van de mededeling.

Volgens de Commissie kan de mededeling tevens als refe
rentiekader dienen voor betrokkenen die zich willen men
gen in de discussie over de toekomstige koers van het EUbeleid op dit gebied. Op die manier moet de mededeling
een bijdrage leveren aan een beleidsdialoog tussen goed
geïnformeerde belanghebbenden.
4. Concreet wordt met de mededeling beoogd een beschrij
ving te geven van het belangrijkste doel van de desbetref
fende instrumenten, de structuur, de soorten persoonsgege
vens die worden verwerkt, „de lijst van autoriteiten die
toegang hebben tot de gegevens” (5) en de bepalingen die
de gegevensbescherming en — bewaring regelen. Daarnaast
bevat bijlage I een beperkt aantal voorbeelden dat laat zien
hoe deze instrumenten in de praktijk werken.
5. Voorts worden in het document de algemene beginselen
(„materiële beginselen” en „procesgerichte beginselen”) ge
schetst die de Commissie voornemens is te hanteren bij de
toekomstige ontwikkeling van instrumenten voor het ver
zamelen, opslaan of uitwisselen van gegevens. Onder de
rubriek „materiële beginselen” noemt de Commissie begin
selen als de waarborging van de grondrechten, in het bij
zonder het recht op privacy- en gegevensbescherming,
noodzakelijkheid, subsidiariteit en gericht risicobeheer. Tot
de „procesgerichte beginselen” behoren kosteneffectiviteit,
bottom-up beleidsontwikkeling, een duidelijke verdeling
van verantwoordelijkheden alsmede de invoeging van eva
luatie- en vervalbepalingen.
6. Volgens de Commissie zullen deze beginselen worden ge
hanteerd bij de evaluatie van de bestaande instrumenten.
Door een dergelijke, op beginselen gebaseerde benadering
te volgen moet het volgens de Commissie mogelijk zijn om
de coherentie en effectiviteit van huidige en toekomstige
instrumenten te verbeteren, onder volledige eerbiediging
van de grondrechten van de burgers.
Doel van het advies van de EDPS
7. De EDPS meent dat de mededeling een belangrijk docu
ment is dat een uitvoerig overzicht biedt van de bestaande
en (eventuele) toekomstige instrumenten voor informatie
uitwisseling op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht.
Het bevat een uitwerking van de punten 4.2.2 (Beheersen
van de informatiestroom) en 5.1 (Geïntegreerd beheer van de
buitengrenzen) van het Programma van Stockholm (6). Dit
document zal een belangrijke rol spelen in de toekomstige
(5) Met betrekking tot deze paragraaf is de EDPS van mening dat de
formulering „[De mededeling] beschrijft […] de lijst van autoriteiten
die toegang hebben tot de gegevens” misleidend kan zijn, aangezien
in de mededeling geen desbetreffende lijsten zijn opgenomen noch
verduidelijkt wordt om welke autoriteiten het gaat. In de mededeling
worden slechts de belangrijkste categorieën personen en autoriteiten
genoemd die toegang tot de gegevens hebben.
(6) Het Programma van Stockholm — Een open veilig Europa ten
dienste en ter bescherming van de burger. Document van de Raad
5731/2010 van 3.3.2010.
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ontwikkeling van dat gebied. Om die reden acht de EDPS
het zinvol om opmerkingen te maken over de verschillende
elementen van de mededeling, ondanks het feit dat de tekst
van de mededeling zelf ongewijzigd zal blijven.

8. De EDPS zal een aantal aanvullende beginselen uiteenzetten
waarmee volgens hem rekening dient te worden gehouden
bij de verdere ontwikkeling van het gebied van vrijheid,
veiligheid en recht. In dit advies wordt een aantal begin
selen toegelicht die reeds in het advies van de EDPS van
10 juli 2009 over de mededeling betreffende een ruimte
van vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de bur
ger (7) en in een reeks andere adviezen en opmerkingen
werden opgevoerd. Tevens worden in dit advies standpun
ten uitgewerkt die de EDPS reeds bij eerdere gelegenheden
heeft geformuleerd. In dit verband zij ook gewezen op het
verslag over de toekomst van privacy, zoals goedgekeurd
door de Groep van artikel 29 en de Groep politie en justitie
op 1 december 2009. In dit verslag, dat een gezamenlijke
bijdrage van die werkgroepen vormt tot het door de Euro
pese Commissie gestarte raadplegingsproces inzake het
rechtskader voor het grondrecht op de bescherming van
persoonsgegevens en dat door de EDPS wordt onderschre
ven, worden belangrijke wenken voor de toekomst van de
gegevensbescherming gegeven, die eveneens van toepassing
zijn op de informatieuitwisseling op het gebied van politiële
en justitiële samenwerking in strafzaken.

Achtergrond van het advies
9. De EDPS is verheugd over de mededeling, die een reactie
vormt op het verzoek van de Europese Raad (8) om op EUniveau instrumenten voor informatiebeheer te ontwikkelen
in het kader van een EU-strategie voor het beheer van
rechtshandhavingsinformatie en om na te denken over
een Europees model voor informatieuitwisseling.

10. Voorts stelt de EDPS vast dat de mededeling ook kan wor
den gelezen als reactie op het reeds genoemde programma
van Stockholm, waarin wordt gepleit voor meer consisten
tie en een betere consolidering bij de ontwikkeling van de
gegevensuitwisseling op het gebied van interne veiligheid in
de EU. Meer specifiek wordt de Europese Commissie onder
punt 4.2.2 van het programma van Stockholm verzocht na
te gaan of er een Europees model voor informatieuitwisse
ling nodig is dat gebaseerd is op de evaluatie van de huidige
instrumenten (met name het kader van Prüm en het zoge
heten Zweedse kaderbesluit). Deze evaluaties moeten uitwij
zen of die instrumenten volgens de opzet functioneren en
voldoen aan de doelen van de informatiebeheersstrategie.

11. In dit verband zij erop gewezen dat volgens het programma
van Stockholm een stevige gegevensbeschermingsregeling
(7) Advies van 10 juli 2009 over de mededeling van de Commissie aan
het Europees Parlement en de Raad betreffende een ruimte van
vrijheid, veiligheid en recht ten dienste van de burger.
(8) Conclusies van de Raad over een strategie voor het beheer van
rechtshandhavingsinformatie voor interne veiligheid in de EU; Raad
Justitie en Binnenlandse Zaken, 30.11.2009.
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de belangrijkste voorwaarde vormt voor een EU-strategie
voor informatiebeheer. De sterke nadruk die op gegevens
bescherming wordt gelegd, is volledig in lijn met het Ver
drag van Lissabon dat, zoals reeds eerder opgemerkt, een
algemene bepaling inzake gegevensbescherming bevat die
voorziet in een langs gerechtelijke weg afdwingbaar recht
op gegevensbescherming voor iedereen — ook voor onder
danen van derde landen — en die de Raad en het Europees
Parlement ertoe verplicht een alomvattend kader voor ge
gevensbescherming vast te stellen.

12. De EDPS is ook ingenomen met het feit dat de informatie
beheersstrategie voorschrijft dat nieuwe wetgevingsmaat
regelen die de opslag en uitwisseling van persoonsgegevens
toestaan, alleen mogen worden voorgesteld als de noodzaak
daarvan concreet is aangetoond. De EDPS heeft in verschil
lende adviezen over wetgevingsvoorstellen op het gebied
van vrijheid, veiligheid en recht voor een dergelijke bena
dering gepleit, bijvoorbeeld in de adviezen betreffende het
Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (9), het
verlenen van toegang aan rechtshandhavingsinstanties tot
Eurodac (10), herschikking van de Eurodac- en de Dublinverordening (11), de mededeling van de Commissie over het
programma van Stockholm (12) en over PNR-gegevens (13).

13. De verplichting om alle bestaande instrumenten inzake in
formatieuitwisseling te evalueren alvorens nieuwe voor te
stellen, is essentieel, vooral in het licht van het feit dat het
huidige wetgevingskader een onoverzichtelijke lappendeken
van instrumenten en systemen vormt waarvan sommige
pas onlangs zijn ingevoerd, zodat nog niet kan worden
beoordeeld hoe effectief zij zijn, terwijl andere momenteel
worden ingevoerd of nog in de pijplijn zitten.

14. Daarom constateert de EDPS met tevredenheid dat de me
dedeling die evaluatie duidelijk koppelt aan andere stappen
die de Commissie naar aanleiding van het programma van
Stockholm heeft genomen om met een inventaris te komen
en een evaluatie te maken van de instrumenten op dit
gebied.
(9) Advies van 19 oktober 2005 inzake drie voorstellen betreffende het
Schengen-informatiesysteem van de tweede generatie (SIS II).
(10) Advies van 7 oktober 2009 over de voorstellen inzake het verlenen
van toegang aan rechtshandhavingsinstanties tot Eurodac.
(11) Advies over het voorstel voor een verordening betreffende de instel
ling van „Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten
behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EG)
nr. (…/…) (tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te
bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van
een verzoek om internationale bescherming dat door een onder
daan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten
wordt ingediend) en het advies van 18 februari 2009 over het
voorstel voor een verordening tot vaststelling van de criteria en
instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is
voor de behandeling van een verzoek om internationale bescher
ming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze
bij een van de lidstaten wordt ingediend.
(12) Zie voetnoot 6.
(13) Advies van 20 december 2007 over het voorstel voor een kader
besluit van de Raad over het gebruik van persoonsgegevens van
passagiers (PNR-gegevens) voor wetshandhavingsdoeleinden.
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15. In dit verband is de EDPS in het bijzonder ingenomen met
het „information mapping”-project waartoe de Commissie
in januari 2010 het initiatief heeft genomen en dat wordt
uitgevoerd in nauwe samenwerking met het projectteam
information mapping, dat is samengesteld uit vertegen
woordígers van de lidstaten van de EU en de EVA-staten,
Europol, Eurojust, Frontex en de EDPS (14). Zoals zij in haar
mededeling stelt, is de Commissie voornemens de resultaten
van dat project nog in 2010 aan de Raad en het Europees
Parlement voor te leggen. Als volgende stap is zij van plan
om te komen met een mededeling over een Europees mo
del voor informatieuitwisseling.
16. Een duidelijke koppeling tussen de mededeling en het „in
formation mapping”-project is volgens de EDPS toe te jui
chen, aangezien deze duidelijk met elkaar verband houden.
Natuurlijk is het nog te vroeg om te kunnen beoordelen
wat de resultaten van deze initiatieven en, meer algemeen,
van de discussies over het Europees model voor informatie
uitwisseling zullen zijn (tot dusver beschouwt de Commis
sie het „information mapping”-project slechts als „inventa
risatie”). De EDPS zal deze werkzaamheden op de voet
blijven volgen. In dit stadium wil hij echter alvast de aan
dacht vestigen op de noodzaak om voor synergie te zorgen
en te voorkomen dat de conclusies van alle initiatieven die
de Commissie in het kader van de discussies over het Euro
pees model voor informatieuitwisseling heeft genomen, in
verschillende richtingen wijzen.
17. Bovendien wil de EDPS wijzen op de lopende herziening
van het wetgevingskader voor gegevensbescherming en met
name op het voornemen van de Commissie om met een
alomvattend kader voor gegevensbescherming te komen,
dat zich eveneens uitstrekt tot politiële en justitiële samen
werking in strafzaken.
18. In dit verband constateert de EDPS dat de mededeling —
onder het kopje „Waarborging van de grondrechten, in het
bijzonder het recht op privacy- en gegevensbescherming”
— verwijst naar artikel 16 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie (VWEU), dat een rechts
grondslag biedt voor de ontwikkeling van een dergelijke
alomvattende gegevensbeschermingsregeling. Hij constateert
in deze context ook dat in de mededeling wordt vermeld
dat daarin geen analyse wordt gemaakt van de gegevens
beschermingsbepalingen van de instrumenten die worden
besproken, omdat de Commissie momenteel op basis van
het voornoemde artikel 16 al werkt aan een nieuw alge
meen kader voor de bescherming van persoonsgegevens in
de EU. Hij hoopt dat in dat kader een goed overzicht zal
worden gegeven van de bestaande en mogelijk uiteen
lopende gegevensbeschermingsregelingen en dat de Com
missie haar verdere besluitvorming op dat overzicht zal
baseren.
19. Niet in de laatste plaats is de EDPS weliswaar ingenomen
met de doelstellingen en de grote lijnen van de mededeling,
(14) De technische reikwijdte van het project komt overeen met de
reikwijdte van het Zweedse Kaderbesluit (Kaderbesluit
2006/960/JBZ van de Raad), dat wil zeggen de uitwisseling van
informatie voor strafrechtelijk onderzoek en criminele-inlichtingen
operaties.
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maar vestigt hij tevens de aandacht op het feit dat dit
document slechts als een eerste stap in het evaluatieproces
dient te worden beschouwd en moet worden gevolgd door
verdere concrete maatregelen die moeten uitmonden in een
alomvattend, geïntegreerd en goed gestructureerd EU-beleid
op het gebied van informatieuitwisseling en -beheer.
II. ANALYSE VAN SPECIFIEKE ONDERWERPEN VAN DE
MEDEDELING

Doelbinding
20. In de tekst van de mededeling noemt de Commissie het
beginsel van doelbinding een kernelement van de meeste
instrumenten waarop deze mededeling betrekking heeft.
21. De EDPS is verheugd over de nadruk die in de mededeling
op het beginsel van doelbinding wordt gelegd. Volgens dit
beginsel moet het doeleinde waarvoor persoonsgegevens
worden vergaard, uiterlijk op het tijdstip waarop zij worden
verzameld duidelijk worden gespecificeerd en mogen gege
vens niet worden verwerkt voor doeleinden die onverenig
baar zijn met dat oorspronkelijk aangegeven doeleinde. Elke
afwijking van het beginsel van doelbinding mag alleen in
uitzonderlijke gevallen worden toegestaan en moet onder
hevig zijn aan strenge voorwaarden en de nodige waarbor
gen van juridische, technische en andere aard.
22. De EDPS betreurt evenwel dat dit fundamentele beginsel
van de gegevensbescherming in de mededeling wordt be
schreven als kernelement van de meeste (*) instrumenten
waarop de mededeling betrekking heeft. Op bladzijde 25
van de mededeling wordt met betrekking tot SIS, SIS II en
VIS gezegd: „Met uitzondering van deze gecentraliseerde
informatiesystemen, lijkt doelbeperking een kernelement
te zijn bij het uitwerken van EU-maatregelen op het gebied
van informatiebeheer.”
23. Deze formulering kan zodanig worden geïnterpreteerd dat
dit beginsel niet in alle gevallen en niet voor alle systemen
en instrumenten die betrekking hebben op informatieuit
wisseling in de EU een fundamenteel punt van overweging
is geweest. In dit verband constateert de EDPS dat uitzon
deringen op en beperkingen van dit beginsel mogelijk zijn
en noodzakelijk kunnen blijken, zoals wordt erkend in
artikel 13 van Richtlijn 95/46/EG en artikel 3, lid 2, van
Kaderbesluit 2008/977/JBZ (15). Toch moet er absoluut
voor worden gezorgd dat elk nieuw instrument dat betrek
king heeft op informatieuitwisseling in de EU, alleen wordt
voorgesteld en goedgekeurd als naar behoren rekening is
gehouden met het beginsel van doelbinding en dat moge
lijke uitzonderingen op of beperkingen van dit beginsel
alleen per geval en na zorgvuldige afweging worden vast
gesteld. Deze overwegingen gelden ook voor SIS, SIS II en
VIS.
(*) Uitgangspunt van dit advies is de Engelse tekst van de Communi
catie, die luidt: „Purpose limitation is a key consideration for most
of the instruments covered in this communication”.
(15) „Verdere verwerking voor een ander doel is toegestaan, mits a) deze
verwerking niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gege
vens zijn verzameld; b) de bevoegde autoriteiten bevoegd zijn om
die gegevens te verwerken conform de toepasselijke wetsvoorschrif
ten; en c) deze verwerking noodzakelijk is en in verhouding staat
tot dat doel”.
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24. Elke andere handelwijze zou in strijd zijn met artikel 8 van
het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,
met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming (zoals
Richtlijn 95/46/EG, Verordening (EG) nr. 45/2001 of Ka
derbesluit 2008/977/JBZ) en met de rechtspraak van het
Europees Hof voor de rechten van de mens. Niet-naleving
van het beginsel van doelbinding kan ook tot een zogehe
ten functieverschuiving („function creep”) van die systemen
leiden (16).
Noodzakelijkheid en evenredigheid
25. In de mededeling wordt (op bladzijde 28) verwezen naar de
voorwaarden die het Europees Hof voor de rechten van de
mens in zijn jurisprudentie heeft gesteld met betrekking tot
de „evenredigheidstest” en wordt verklaard dat de Commis
sie „bij alle toekomstige beleidsvoorstellen moet […] na
gaan wat het verwachte effect is van het initiatief op het
recht op privacy- en gegevensbescherming en aangeven
waarom dit effect noodzakelijk is en waarom de voor
gestelde oplossing evenredig is met het legitieme doel de
interne veiligheid in de Europese Unie te handhaven, crimi
naliteit te voorkomen of de migratie te beheersen”.
26. De EDPS is ingenomen met de hierboven aangehaalde ver
klaringen, aangezien hij bij herhaling heeft gewezen op het
feit dat de eerbiediging van de beginselen van evenredigheid
en noodzakelijkheid een beslissende rol moeten spelen in
de besluitvorming over bestaande en nieuwe systemen
waarmee persoonsgegevens worden verzameld en uitgewis
seld. Wat de toekomst betreft, is de eerbiediging van die
beginselen ook essentieel voor het huidige bezinningspro
ces over de vraag hoe de EU-strategie voor informatiebe
heer en het Europees model voor informatieuitwisseling
eruit moeten gaan zien.
27. Tegen deze achtergrond is de EDPS verheugd dat de Com
missie, in tegenstelling tot de door haar gebruikte formule
ring over het beginsel van doelbinding (zie de paragrafen
20 t/m 22 van dit advies), zich er met betrekking tot nood
zakelijkheid toe verbindt alle toekomstige beleidsvoorstellen
te evalueren wat betreft de effecten ervan voor het recht
van de burger op persoonlijke levenssfeer en bescherming
van persoonsgegevens.
28. Dit gezegd zijnde, vestigt de EDPS de aandacht op het feit
dat al deze voorwaarden met betrekking tot evenredigheid
en noodzakelijkheid zijn ontleend aan de bestaande EUwetgeving (met name het Handvest van de grondrechten,
dat inmiddels deel uitmaakt van het primaire recht van de
EU) en de gevestigde rechtspraak van het Europees Hof
voor de rechten van de mens. Met andere woorden: de
mededeling voegt hier geen nieuwe elementen aan toe.
De EDPS is evenwel van oordeel dat de mededeling zich
niet eenvoudig tot een herhaling van deze voorwaarden had
mogen beperken, maar concrete maatregelen en mechanis
men in het vooruitzicht had moeten stellen die waarborgen
dat de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid
worden gerespecteerd en in acht worden genomen in alle
voorstellen die van invloed zijn op de rechten van de bur
ger. De beoordeling van het effect op de persoonlijke le
venssfeer, die hieronder in de paragrafen 38 t/m 41 wordt
(16) Zie met name het in voetnoot 10 genoemde advies van de EDPS
over de voorstellen inzake het verlenen van toegang aan rechts
handhavingsinstanties tot Eurodac.
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besproken, zou hiervoor een geschikt instrument zijn. Een
dergelijke beoordeling zou zich bovendien niet alleen moe
ten uitstrekken tot nieuwe voorstellen, maar ook tot de
bestaande systemen en mechanismen.
29. Daarnaast zou de EDPS bij deze gelegenheid willen bena
drukken dat in de EU-strategie voor informatiebeheer op
het punt van evenredigheid en noodzakelijkheid moet wor
den gezorgd voor de juiste balans tussen gegevensbescher
ming enerzijds en rechtshandhaving anderzijds. Een derge
lijke balans betekent niet dat het gebruik van informatie die
nodig is om misdrijven op te lossen, om redenen van
gegevensbescherming onmogelijk wordt. Alle informatie
die voor dit doeleinde noodzakelijk is, kan overeenkomstig
de gegevensbeschermingsregels worden gebruikt (17).
Een objectieve en alomvattende evaluatie moet ook
tekortkomingen en problemen aanwijzen
30. In het programma van Stockholm wordt verzocht om een
objectieve en alomvattende evaluatie van alle instrumenten
en systemen die betrekking hebben op informatieuitwisse
ling in de Europese Unie. Vanzelfsprekend staat de EDPS
volledig achter deze benadering.
31. Evenwel lijkt de mededeling in dit opzicht niet optimaal
uitgebalanceerd. Het lijkt erop, althans waar het cijfers en
statistieken betreft, dat daarin prioriteit wordt gegeven aan
instrumenten die in de loop der jaren succesvol zijn geble
ken en als „succesverhaal” worden beschouwd (bijvoorbeeld
het aantal treffers in SIS en Eurodac). De EDPS twijfelt niet
aan het succes van deze systemen als zodanig. Bij wijze van
voorbeeld wil hij er echter op wijzen dat uit de activiteiten
verslagen van de gemeenschappelijke controleautoriteit
voor het SIS (18) blijkt dat in een significant aantal gevallen
signaleringen in het SIS niet actueel waren, onjuist gespelde
namen bevatten of anderszins foutief waren en als gevolg
daarvan negatieve consequenties hadden (of hadden kunnen
hebben) voor de betrokken personen. Informatie hierover
ontbreekt in de mededeling.
32. De EDPS adviseert de Commissie de in de mededeling ge
kozen benadering te heroverwegen. De EDPS stelt voor om
in het kader van toekomstige werkzaamheden op het ge
bied van informatiebeheer ook tekortkomingen en zwakke
punten van desbetreffende systemen aan te wijzen — en
bijvoorbeeld het aantal personen aan te geven dat ten on
rechte werd gearresteerd of anderszins hinder heeft onder
vonden van een foute treffer in het systeem — om op die
manier voor een behoorlijk evenwicht te zorgen.
33. Zo stelt de EDPS bijvoorbeeld voor dat de gegevens over
treffers in het SIS/Sirene (bijlage 1) worden aangevuld met
een beschrijving van de inspanningen die de gemeenschap
pelijke controleautoriteit zich getroost om de betrouwbaar
heid en juistheid van signaleringen te waarborgen.
(17) Zie bijvoorbeeld het in voetnoot 13 aangehaalde advies van de
EDPS betreffende Europese PNR-gegevens.
(18) Zie het 7e en het 8e activiteitenverslag van de gemeenschappelijke
controleautoriteit voor het SIS, die beschikbaar zijn op: http://www.
schengen-jsa.dataprotection.org/ Zie met name de hoofdstukken
over de artikelen 96 en 99 van de Schengenovereenkomst.
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Verantwoordingsplicht
34. Als een van de „procesgerichte beginselen” die op de blad
zijden 29 t/m 31 worden opgesomd, noemt de Commissie
het beginsel van een „duidelijke verdeling van verantwoor
delijkheden”, met name wat betreft de opzet van de beheer
structuur vanaf het beginstadium. In dit verband worden in
de mededeling de problemen rond het SIS II-project en de
toekomstige verantwoordelijkheden van het IT-agentschap
genoemd.
35. Bij deze gelegenheid wil de EDPS het belang benadrukken
van het beginsel van „verantwoordingsplicht”, dat ook op
het gebied van politiële en justitiële samenwerking in straf
zaken dient te worden toegepast en een belangrijke rol
behoort te spelen bij de uitwerking van het nieuwe, beter
ontwikkelde EU-beleid inzake informatieuitwisseling en in
formatiebeheer. In de context van de toekomstige ontwik
keling van het Europese gegevensbeschermingskader is dit
beginsel momenteel onderwerp van discussie als instrument
om de voor de gegevensverwerking verantwoordelijken er
toe te bewegen het risico van niet-naleving van de regels te
verminderen door de nodige mechanismen in te stellen
voor een doeltreffende gegevensbescherming. Verantwoor
dingsplicht houdt in dat de voor de gegevensverwerking
verantwoordelijken interne mechanismen en controlesyste
men invoeren die de naleving van de voorschriften garan
deren en die — bijvoorbeeld in de vorm van controlever
slagen — bewijzen van naleving leveren aan externe be
langhebbenden, met name toezichthoudende instanties (19).
Ook in zijn adviezen over het VIS en SIS II van 2005 heeft
EDPS de noodzaak van dergelijke maatregelen benadrukt.
„Ingebouwde privacy”
36. Op bladzijde 28 van de mededeling (onder de rubriek ma
teriële beginselen: „Waarborging van de grondrechten, in
het bijzonder het recht op privacy- en gegevensbescher
ming”) noemt de Commissie het concept „ingebouwde pri
vacy”: „Nieuwe instrumenten waarin gebruik wordt gemaakt
van informatietechnologie moeten worden ontwikkeld met
„ingebouwde privacy” („privacy by design”)”.
37. De EDPS is ingenomen met de verwijzing naar dit con
cept (20), dat momenteel zowel voor de particuliere als
voor de overheidssector in het algemeen wordt ontwikkeld
en ook een belangrijke rol moet gaan spelen op het gebied
van politie en justitie (21).
(19) Zie de voordracht van de EDPS, gehouden op 29 april 2010 te
Praag op de conferentie van de Europese toezichthouders voor de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gegevensbescher
ming.
20
( ) Zie met betrekking tot „ingebouwde privacy” het advies van
18 maart 2010 inzake het vergroten van het vertrouwen in de
informatiemaatschappij door de bevordering van gegevensbescher
ming en privacy en het advies van 22 juli 2009 betreffende de
mededeling van de Commissie over een actieplan voor de invoering
van intelligente vervoerssystemen in Europa en het bijbehorende
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de
Raad tot vaststelling van het kader voor het toepassen van intelli
gente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor
raakvlakken met andere vervoerswijzen.
(21) In het advies van de EDPS betreffende de mededeling van de Com
missie over het programma van Stockholm werd aanbevolen om
ontwerpers en gebruikers van informatiesystemen de wettelijke ver
plichting op te leggen systemen te ontwikkelen en te gebruiken die
stroken met het beginsel van „ingebouwde privacy”.
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Beoordeling van het effect op privacy- en gegevens
bescherming
38. De EDPS is ervan overtuigd dat deze mededeling een goede
gelegenheid biedt om stil te staan bij de vraag wat werkelijk
onder een „beoordeling van de gevolgen voor de persoon
lijke levenssfeer en de gegevensbeveiliging” (PIA) moet wor
den verstaan.

39. De EDPS constateert dat dit aspect noch in de mededeling
beschreven algemene richtsnoeren noch in de richtsnoeren
voor effectbeoordeling (22) van de Commissie nader wordt
uitgewerkt of tot een beleidsbeginsel wordt verheven.

40. Derhalve beveelt de EDPS aan om voor toekomstige instru
menten een meer specifieke en grondige beoordeling van
de gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer en de gege
vensbeveiliging uit te voeren, ofwel in de vorm van een
aparte beoordeling of als onderdeel van de algemene effect
beoordeling inzake de grondrechten. Er moeten specifieke
indicatoren en kenmerken worden geformuleerd om ervoor
te zorgen dat elk voorstel dat een effect heeft op de be
scherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgege
vens aan een diepgaande beschouwing wordt onderworpen.
De EDPS stelt tevens voor aandacht aan deze kwestie te
besteden in het kader van de lopende werkzaamheden met
betrekking tot het alomvattende kader voor gegevens
bescherming.

41. Daarnaast zou het in dit verband van nut kunnen zijn om
te verwijzen naar artikel 4 van de aanbeveling inzake RFIDtoepassingen (23), waarin de Commissie de lidstaten aan
spoort ervoor te zorgen dat de industrie, samen met de
relevante belanghebbenden uit het maatschappelijke mid
denveld, een kader ontwikkelt voor effectbeoordeling op
het gebied van persoonlijke levenssfeer en beveiliging. In
de resolutie van Madrid, die in november 2009 werd aan
genomen door de International Conference of Privacy and
Data Protection Commissioners, werd er eveneens toe op
geroepen PIA's uit te voeren voorafgaand aan de invoering
van nieuwe informatiesystemen en –technologieën voor de
verwerking van persoonsgegevens en voorafgaand aan sub
stantiële wijzigingen in bestaande verwerkingsprocessen.

Rechten van de betrokkenen
42. De EDPS stelt vast dat de mededeling niet specifiek ingaat
op de belangrijke kwestie van de rechten van de betrokke
nen, die een essentieel element van de gegevensbescher
ming vormen. Het is van cruciaal belang ervoor te zorgen
dat bij alle systemen en instrumenten die betrekking heb
ben op informatieuitwisseling, de burgers steeds dezelfde
rechten genieten wat betreft de manier waarop hun per
soonsgegevens worden verwerkt. Weliswaar zijn voor vele
systemen die in de mededeling worden genoemd, specifieke
regels vastgesteld inzake de rechten van de betrokkenen,
maar de verschillen tussen de systemen en instrumenten
zijn op dit punt groot en lijken ongegrond.
(22) SEC(2009) 92 van 15.1.2009.
(23) C(2009) 3200 definitief van 12.5.2009.

29.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

43. Derhalve verzoekt de EDPS de Commissie in de nabije
toekomst meer aandacht te besteden aan de harmonisatie
van de rechten van de betrokkenen in de EU.
Gebruik van biometrische gegevens
44. Weliswaar wordt het gebruik van biometrische gegevens
door de Commissie verschillende malen genoemd (24),
maar zij gaat niet nader in op het actuele fenomeen van
een toenemend gebruik van biometrische gegevens in het
kader van informatieuitwisseling in de EU, met name in
grootschalige IT-systemen van de EU en andere instrumen
ten voor grensbeheer. Uit de mededeling kan noch worden
opgemaakt hoe de Commissie in de toekomst voornemens
is dit vraagstuk te behandelen, noch of zij aan een omvat
tend beleid ten aanzien van dit gebruik werkt. Dit valt te
betreuren, aangezien het uit het oogpunt van gegevens
bescherming om een uiterst belangrijke en gevoelige aange
legenheid gaat.
45. In dit verband zou de EDPS erop willen wijzen dat hij bij
tal van gelegenheden, in uiteenlopende fora en in verschil
lende adviezen (25) de risico’s heeft benadrukt die verbon
den kunnen zijn aan de grote gevolgen van het gebruik van
biometrische gegevens op de rechten van de burgers. Bij die
gelegenheden heeft hij tevens voorgesteld om strenge waar
borgen in te voeren voor het gebruik van biometrische
gegevens in bepaalde instrumenten en systemen. Bovendien
heeft de EDPS de aandacht gevestigd op een probleem met
betrekking tot onnauwkeurigheden die inherent zijn aan
het verzamelen en vergelijken van biometrische gegevens.
46. Om deze redenen verzoekt de EDPS de Commissie bij deze
gelegenheid om inzake het gebruik van biometrische gege
vens op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht een
duidelijk en strikt beleid te ontwikkelen dat is gebaseerd
op een grondige evaluatie en beoordeling per geval van
de noodzaak om dergelijke gegevens te gebruiken en dat
de fundamentele beginselen van gegevensbescherming zoals
evenredigheid, noodzakelijkheid en doelbinding volledig in
acht neemt.
Interoperabiliteit van systemen
47. Bij een eerdere gelegenheid (26) heeft de EDPS reeds een
aantal punten van zorg geformuleerd met betrekking tot
het concept van interoperabiliteit. Onder meer kan de inter
operabiliteit van systemen prikkels bieden om nieuwe doel
einden voor te stellen voor de toepassing van grootschalige
IT-systemen die verder gaan dan het oorspronkelijk be
oogde doeleinde en/of voor het gebruik van biometrische
(24) Bijvoorbeeld in verband met doelbinding en potentiële overlappin
gen (bladzijde 25) effectief identiteitsbeheer (bladzijde 26).
(25) Zie bijvoorbeeld het advies betreffende het programma van Stock
holm (voetnoot 7), het advies inzake drie voorstellen betreffende
het Schengen-informatiesysteem van de tweede generatie (voetnoot
9) of de opmerkingen van 10 maart 2006 betreffende de medede
ling van de Commissie van 24 november 2005 over de verbetering
van de doeltreffendheid, de interoperabiliteit en de synergie van de
Europese gegevensbanken op het gebied van justitie en binnen
landse zaken (voetnoot 22).
(26) Opmerkingen van de EDPS van 10 maart 2006 betreffende de
mededeling van de Commissie van 24 november 2005 over de
verbetering van de doeltreffendheid, de interoperabiliteit en de syn
ergie van de Europese gegevensbanken op het gebied van justitie en
binnenlandse zaken.
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gegevens als primaire sleutel op dit gebied. Voor verschil
lende soorten interoperabiliteit zijn telkens specifieke waar
borgen en voorwaarden vereist. De EDPS heeft in dit ver
band tevens benadrukt dat de gegevensbeschermingsbegin
selen, en met name het beginsel van doelbinding, volledig
in acht moeten worden genomen wanneer systemen inter
operabel worden gemaakt.
48. Tegen deze achtergrond constateert de EDPS dat de mede
deling niet specifiek ingaat op de interoperabiliteit van sys
temen voor gegevensverwerking. De EDPS verzoekt de
Commissie derhalve een beleid te ontwikkelen met betrek
king tot dit essentiële aspect van informatieuitwisseling in
de EU, waarmee rekening dient te worden gehouden in de
evaluatie.
Wetgevingsvoorstellen die door de Commissie moeten worden in
gediend
49. De mededeling bevat een apart hoofdstuk over wetgevings
voorstellen die in de toekomst door de Commissie moeten
worden ingediend. Het gaat hierbij onder meer om een
voorstel betreffende een programma voor geregistreerde
reizigers en een voorstel voor een inreis/uitreis-systeem.
De EDPS zou enkele opmerkingen willen maken over
deze voorstellen waarover de Commissie, afgaande op de
mededeling, reeds een beslissing lijkt te hebben genomen.
Programma voor geregistreerde reizigers
50. Zoals onder paragraaf 3 van dit advies al werd uiteengezet,
is de mededeling erop gericht „een volledig overzicht [te
geven] van alle EU-maatregelen op het gebied van de ver
zameling, de opslag en de grensoverschrijdende uitwisseling
van persoonsgegevens met het oog op rechtshandhaving en
migratiebeheer”.
51. De EDPS vraagt zich af wat het uiteindelijke doeleinde van
het programma voor geregistreerde reizigers in dat verband
zal zijn en op welke wijze het desbetreffende voorstel
waarop de Commissie zich momenteel beraadt, gericht is
op rechtshandhaving en migratiebeheer. Op bladzijde 23
van de mededeling verklaart de Commissie het volgende:
„Dit programma zou bepaalde groepen frequente bezoekers
uit derde landen de mogelijkheid bieden om […] via ver
eenvoudigde grenscontroles aan automatische poorten de
EU binnen te komen”. De instrumenten lijken dus ten
doel te hebben de inreis voor frequente bezoekers te ver
gemakkelijken. Deze instrumenten vertonen daarom geen
(rechtstreeks of duidelijk) verband met rechtshandhaving of
migratiebeheer.
Inreis/uitreis-systeem
52. Met betrekking tot het toekomstige inreis/uitreis-systeem
van de EU maakt de mededeling (op bladzijde 22) gewag
van het probleem van personen die de toegestane verblijfs
duur overschrijden, waarbij wordt vermeld dat deze „de
grootste groep onregelmatige migranten in de EU vormen”.
Dit laatste argument wordt aangegeven als reden waarom
de Commissie heeft besloten een inreis/uitreis-systeem in te
voeren voor onderdanen van derde landen die voor een
kort verblijf van maximaal drie maanden naar de EU ko
men.
53. Daarnaast vermeldt de Commissie dat „met een dergelijk
systeem tijd en plaats van inreis en de toegestane
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verblijfsduur (zouden) worden geregistreerd en automatisch
een signaal naar de bevoegde instanties (zou) worden ge
stuurd waarmee wordt aangegeven welke personen de toe
gestane verblijfsduur hebben overschreden. Het systeem
zou met hetzelfde biometrische matchingsysteem en de
zelfde apparatuur werken als SIS II en VIS”.
54. De EDPS acht het van essentieel belang om de doelgroep
van personen die de toegestane verblijfsduur overschrijden,
door middel van een verwijzing naar een bestaande juri
dische definitie te specificeren of met behulp van betrouw
bare cijfers en statistieken te verduidelijken. Dit is des te
belangrijker in het licht van het feit dat alle berekeningen
met betrekking tot het aantal personen dat de toegestane
verblijfsduur in de EU overschrijdt, tot dusver uitsluitend op
schattingen zijn gebaseerd. Gezien het feit dat het de EU
ontbreekt aan een duidelijk en omvattend beleid ten aan
zien van personen die de toegestane verblijfsduur over
schrijden, dient tevens te worden verduidelijkt welke maat
regelen jegens dergelijke personen zouden worden geno
men wanneer zij door het systeem zijn geïdentificeerd.
55. Voorts wekken de formuleringen in de mededeling de in
druk dat de Commissie reeds heeft besloten het systeem in
te voeren, terwijl in de mededeling aan de andere kant
wordt gesteld dat de Commissie momenteel een effect
beoordeling verricht. De EDPS benadrukt dat de beslissing
om een dergelijk complex systeem dat de persoonlijke le
venssfeer kan aantasten, alleen mag worden genomen op
basis van een specifieke effectbeoordeling waarin concrete
bewijzen worden geleverd en gegevens worden verstrekt die
inzichtelijk maken waarom een dergelijk systeem nood
zakelijk is en waarom geen alternatieve oplossingen op
basis van bestaande systemen denkbaar zijn.
56. Tot slot zou dit toekomstige systeem, zoals blijkt uit de
mededeling, zijn gekoppeld aan het biometrische match
ingsysteem en de apparatuur van SIS II en VIS. Hierbij
wordt evenwel niet vermeld dat noch SIS II noch het VIS
inmiddels operationeel is en dat de precieze datum waarop
die systemen in werking zullen worden gesteld nog niet
bekend is. Met andere woorden: het inreis/uitreis-systeem
zou sterk afhankelijk zijn van biometrische en andere sys
temen die nog niet operationeel zijn, zodat hun prestaties
en functionaliteiten nog helemaal niet aan een passende
beoordeling konden worden onderworpen.
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III. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
59. De EDPS is zeer ingenomen met de mededeling, die een
volledig overzicht van de reeds ingevoerde en geplande EUsystemen voor informatieuitwisseling biedt. De EDPS heeft
in tal van adviezen en opmerkingen reeds bepleit dat een
evaluatie van alle bestaande instrumenten voor informatie
uitwisseling wordt uitgevoerd voordat nieuwe worden voor
gesteld.
60. De EDPS is tevens verheugd dat in de mededeling gewag
wordt gemaakt van de lopende werkzaamheden ten be
hoeve van het alomvattende kader voor gegevensbescher
ming op basis van artikel VWEU, waarmee ook rekening
dient te worden gehouden bij het werk aan het overzicht
van het informatiebeheer van de EU.
61. De EDPS beschouwt deze mededeling als een eerste stap in
het evaluatieproces. Hierop moet een echte beoordeling
volgen die uitmondt in een alomvattend, geïntegreerd en
goed gestructureerd EU-beleid op het gebied van informa
tieuitwisseling en -beheer. In dit verband juicht de EDPS toe
dat een dergelijke evaluatie wordt gekoppeld aan andere
initiatieven die de Commissie naar aanleiding van het pro
gramma van Stockholm heeft genomen, met name het
„information mapping”-project, dat door de Commissie in
nauwe samenwerking met het projectteam information
mapping wordt uitgevoerd.
62. De EDPS stelt voor om in het kader van toekomstige werk
zaamheden op het gebied van informatiebeheer ook tekort
komingen en zwakke punten van desbetreffende systemen
aan te wijzen — en bijvoorbeeld het aantal personen aan te
geven dat ten onrechte werd gearresteerd of anderszins
hinder heeft ondervonden van een foute treffer in het sys
teem.
63. Het beginsel van doelbinding moet voor alle instrumenten
die betrekking hebben op informatieuitwisseling in de EU
worden beschouwd als centraal punt van overweging, ter
wijl nieuwe instrumenten alleen kunnen worden voor
gesteld indien het doelbindingsbeginsel bij de uitwerking
ervan naar behoren in aanmerking is genomen en is nage
leefd. Dit geldt ook tijdens de tenuitvoerlegging.

Initiatieven die door de Commissie moeten worden bestudeerd
57. In het hoofdstuk over initiatieven die door de Commissie
op grond van het verzoek in het programma van Stock
holm moeten worden bestudeerd — en waarover de Com
missie dus nog geen definitief besluit heeft genomen —
worden in de mededeling 3 initiatieven genoemd: een pro
gramma voor het traceren van terrorismefinanciering (als
tegenhanger van het Terrorist Finance Tracking Program
(TFTP) van de VS), een Europees systeem voor reisvergun
ningen (ESTA) en een Europees Indexsysteem van politie
gegevens (EPRIS).
58. De EDPS zal de ontwikkelingen met betrekking tot deze
initiatieven op de voet volgen en hierover zo nodig opmer
kingen maken en suggesties doen.

64. De EDPS spoort de Commissie tevens aan om er via de
ontwikkeling van concrete maatregelen en mechanismen
voor te zorgen dat de beginselen van noodzakelijkheid en
evenredigheid in alle nieuwe voorstellen die van invloed
zijn op de rechten van de burger worden geëerbiedigd en
in de praktijk worden gebracht. Ook is het noodzakelijk
om de reeds bestaande systemen in dit opzicht te evalueren.
65. De EDPS is er bovendien van overtuigd dat deze medede
ling een uitstekende gelegenheid biedt om duidelijker te
specificeren wat werkelijk moet worden verstaan onder
een „beoordeling van de gevolgen voor de persoonlijke
levenssfeer en de gegevensbeveiliging” en om hierover een
debat op gang te brengen.
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66. Tevens verzoekt hij de Commissie een coherenter en con
sequenter beleid betreffende de voorwaarden voor het ge
bruik van biometrische gegevens en een beleid inzake de
interoperabiliteit van systemen voor gegevensverwerking te
ontwikkelen en op EU-niveau voor een grotere harmonisa
tie van de rechten van de betrokkenen te zorgen.
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68. Niet in de laatste plaats vestigt de EDPS de aandacht op zijn
opmerkingen en de door hem geuite punten van zorg met
betrekking tot het hoofdstuk getiteld „Wetgevingsvoorstel
len die door de Commissie moeten worden ingediend” voor
wat betreft het inreis/uitreis-systeem en het programma
voor geregistreerde reizigers.

Gedaan te Brussel, 30 september 2010.
67. Voorts is de EDPS ingenomen met de verwijzing naar het
concept „privacy by design”, dat momenteel zowel voor de
particuliere sector als voor de overheidssector in het alge
meen wordt ontwikkeld en dat dan ook een belangrijke rol
moet gaan spelen op het gebied van politie en justitie.

Peter HUSTINX

Europese Toezichthouder voor
gegevensbescherming
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II
(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN
DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE
Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.5952 — CPPIB/Onex/Tomkins)
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/C 355/04)
Op 10 september 2010 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aange
melde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst
van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering
van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:
— op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkin
gen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,
— in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder document
nummer 32010M5952. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.6040 — Europcar/Daimler/car2go Hamburg JV)
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/C 355/05)
Op 17 december 2010 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde
concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige
tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na ver
wijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:
— op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkin
gen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,
— in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder document
nummer 32010M6040. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.
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Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie
(Zaak COMP/M.6072 — Carlyle/Primondo Operations)
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/C 355/06)
Op 16 december 2010 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde
concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is
gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige
tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na ver
wijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:
— op de website Concurrentie van de Commissie, afdeling fusies (http://ec.europa.eu/competition/
mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkin
gen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector,
— in elektronische vorm op de EUR-Lex-website (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) onder document
nummer 32010M6072. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving.
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IV
(Informatie)

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN
INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
28 december 2010
(2010/C 355/07)
1 euro =
Munteenheid

USD

US-dollar

JPY

Japanse yen

Koers

1,3195
108,20

Munteenheid

Koers

AUD

Australische dollar

1,3038

CAD

Canadese dollar

1,3221

DKK

Deense kroon

7,4544

HKD

Hongkongse dollar

GBP

Pond sterling

0,85345

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

10,2666
1,7450

SEK

Zweedse kroon

8,9968

SGD

Singaporese dollar

CHF

Zwitserse frank

1,2513

KRW

Zuid-Koreaanse won

ISK

IJslandse kroon

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

8,8242

NOK

Noorse kroon

7,8255

CNY

Chinese yuan renminbi

8,7414

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

HRK

Kroatische kuna

7,3879

CZK

Tsjechische koruna

25,355

IDR

Indonesische roepia

EEK

Estlandse kroon

15,6466

MYR

Maleisische ringgit

HUF

Hongaarse forint

PHP

Filipijnse peso

57,930

LTL

Litouwse litas

3,4528

RUB

Russische roebel

39,9350

LVL

Letlandse lat

0,7098

THB

Thaise baht

39,829

PLN

Poolse zloty

3,9823

BRL

Braziliaanse real

2,2222

RON

Roemeense leu

4,2890

MXN

Mexicaanse peso

16,2668

TRY

Turkse lira

2,0564

INR

Indiase roepie

59,4650

279,15

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.

1,7091
1 512,00

11 898,93
4,0832
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INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN
Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87
en 88 van het Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen die
landbouwproducten produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001
(2010/C 355/08)
Steun nr.: XA 154/10
Lidstaat: Slovenië
Regio: Območje Občine Benedikt
Benaming van de steunregeling of naam van de onder
neming die individuele steun ontvangt: Podpora programom
razvoja podeželja v Občini Benedikt 2010–2013
Rechtsgrondslag: Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči,
pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za ohranjanje
in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt (II Poglavje)

— tot 60 % — 75 % in probleemgebieden — van de werkelijke
investerings- of kapitaaluitgaven voor de instandhouding
van productieve erfgoedelementen op landbouwbedrijven
op voorwaarde dat de investeringen niet leiden tot een ver
hoging van de productiecapaciteit van het desbetreffende
bedrijf;
— tot 100 % indien de steun is bedoeld om de extra uitgaven
te dekken voor het gebruik van traditionele materialen bij de
instandhouding van de erfgoedelementen van landbouw
bedrijven.
Steun voor ruilverkavelingen:

Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of to
taalbedrag van de aan de onderneming verleende individu
ele steun:

— tot 100 % van de subsidiabele uitgaven.

2010 — 17 293 EUR

Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitslandbouw
producten:

2011 — 17 293 EUR
— tot 100 % van de subsidiabele uitgaven.
2012 — 17 293 EUR
2013 — 17 293 EUR
Maximale steunintensiteit:
Investeringen in landbouwbedrijven die zich toeleggen op pri
maire productie:
— tot 50 % van de subsidiabele uitgaven in probleemgebieden;
— tot 40 % van de subsidiabele uitgaven in andere gebieden;
— 60 % in probleemgebieden en 50 % in andere gebieden wan
neer het investeringen van jonge landbouwers betreft.

Technische ondersteuning in de landbouwsector:
— tot 100 % van de subsidiabele uitgaven, in de vorm van
gesubsidieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse
geldelijke betalingen aan de producenten.
Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registra
tienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het
directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van
de Commissie wordt bekendgemaakt.
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
Tot en met 31 december 2013

Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen:
— tot 100 % van de werkelijke investeringsuitgaven of kapitaal
uitgaven voor de instandhouding van niet-productieve erf
goedelementen. In deze kosten kan een redelijke vergoeding
begrepen zijn voor door de landbouwer zelf, of door zijn
werknemers, verrichte werkzaamheden, met een maximum
van 10 000 EUR per jaar;

Doelstelling van de steun:
Ondersteuning van het MKB.
Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006
van de Commissie en subsidiabele uitgaven:
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De regels voor het verlenen van staatssteun en de-minimissteun
en voor de tenuitvoerlegging van andere maatregelen voor de
instandhouding en de ontwikkeling van de landbouw en het
platteland in de gemeente Benedikt (Pravilnik o dodeljevanju
državnih pomoči, pomoči de minimis in izvajanju drugih ukrepov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Benedikt )
bevatten maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstem
ming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr.
1857/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing
van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor
kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten
produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001
(PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3):

29.12.2010

vervangingsdiensten op landbouwbedrijven. De steun
wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde diensten
en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke betalin
gen aan producenten.
Betrokken economische sector(en): Alle landbouwsectoren
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Občina Benedikt
Čolnikov trg 5
SI-2234 Benedikt
SLOVENIJA
Website:

— Artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven
— subsidiabele uitgaven: de bouw, verwerving of verbete
ring van onroerende goederen en de algemene kosten
die met deze subsidiabele uitgaven verband houden;

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201065&objava=
3633
Andere informatie: —
Župan

— Artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en
gebouwen:

Milan GUMZAR

Steun nr.: XA 164/10
— subsidiabele uitgaven: investeringsuitgaven voor de in
standhouding van niet-productieve erfgoedelementen
op landbouwbedrijven (archeologische of historische ele
menten), en van productieve erfgoedelementen zoals
landbouwbedrijfsgebouwen, op voorwaarde dat de inves
teringen niet leiden tot een verhoging van de productie
capaciteit van het desbetreffende landbouwbedrijf;
— Artikel 13: Steun voor ruilverkavelingen:
— subsidiabele uitgaven: juridische en administratieve uit
gaven;
— Artikel 14: Steun ter bevordering van de productie van
kwaliteitslandbouwproducten:
— subsidiabele uitgaven: uitgaven voor marktonderzoek,
productontwerp en -design; uitgaven voor de invoering
van traceerbaarheidssystemen, systemen ter waarborging
van echtheid en handelsnormen en milieuauditsystemen;
uitgaven voor de opleiding van personeel om de voren
genoemde systemen toe te passen; uitgaven voor de
initiële certificering van kwaliteitsborgings- en soortge
lijke systemen door erkende certificeringinstanties; De
steun wordt verleend in de vorm van gesubsidieerde
diensten en niet in de vorm van rechtstreekse geldelijke
betalingen aan producenten;
— Artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector:
— subsidiabele uitgaven: uitgaven voor: onderwijs en oplei
ding voor landbouwers en hun medewerkers; adviesdien
sten die niet van permanente of periodieke aard zijn; de
organisatie van fora voor kennisuitwisseling tussen be
drijven, van wedstrijden, tentoonstellingen en beurzen;
deelname aan dergelijke evenementen; publicaties;

Lidstaat: Slovenië
Regio: Območje Občine Piran
Benaming van de steunregeling of naam van de onder
neming die individuele steun ontvangt: Podpora in ukrepi
za razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Piran
Rechtsgrondslag: Pravilnik o izvajanju pomoči za razvoj kme
tijstva in podeželja v Občini Piran za programsko obdobje
2011–2013 (poglavje IV)
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of to
taalbedrag van de aan de onderneming verleende individu
ele steun:
2011 — 75 000 EUR
2012 — 82 000 EUR
2013 — 90 000 EUR
Maximale steunintensiteit:
1. Investeringen in landbouwbedrijven die zich toeleggen op
primaire productie:
— tot 50 % van de subsidiabele investeringen van land
bouwbedrijven in probleemgebieden;
— tot 40 % in andere gebieden.
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2. Instandhouding van traditionele landschappen en gebouwen:

— tot 100 % van de uitgaven voor het opstellen van pro
jectdocumentatie voor de reconstructie en renovatie van
niet-productieve erfgoedelementen op landbouwbedrij
ven;

— tot 60 %-75 % in probleemgebieden — van de uitgaven
voor het opstellen van projectdocumentatie voor de re
constructie van productieve activa op landbouwbedrijven
op voorwaarde dat de investeringen niet leiden tot een
verhoging van de productiecapaciteit van het desbetref
fende bedrijf.

3. Steun voor ruilverkavelingen:

— tot 100 % van de werkelijke uitgaven voor juridische en
administratieve procedures, met inbegrip van de opme
tingskosten.

4. Steun ter bevordering van de productie van kwaliteitsland
bouwproducten:

C 355/29

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
De regeling loopt af op 31 december 2013.

Doelstelling van de steun:
Ondersteuning van het MKB.

Verwijzingen naar artikelen in Verordening (EG) nr. 1857/2006
van de Commissie en subsidiabele uitgaven:

De ontwerpregels voor het verlenen van steun voor de ontwik
keling van de landbouw en het platteland in de gemeente Piran
voor de programmeringsperiode 2011-2013 (Hoofdstuk IV) be
vatten maatregelen die staatssteun zijn en die in overeenstem
ming zijn met de volgende artikelen van Verordening (EG) nr.
1857/2006 van 15 december 2006 betreffende de toepassing
van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op staatssteun voor
kleine en middelgrote ondernemingen die landbouwproducten
produceren, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 70/2001
(PB L 358 van 16.12.2006, blz. 3) en met Verordening (EG) nr.
800/2008 van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën
steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met
de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de
algemene groepsvrijstellingsverordening) (PB L 214 van
9.8.2008, blz. 3).

— Artikel 4: Investeringen in landbouwbedrijven die zich toe
leggen op primaire productie;
— tot 100 % van de uitgaven voor: marktonderzoek; pro
ductontwerp en —design, inclusief de uitgaven voor de
voorbereiding van aanvragen voor de erkenning van ge
ografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen of
voor specificiteitscertificeringen, overeenkomstig de des
betreffende communautaire verordeningen; de invoering
van kwaliteitsborgingssystemen; de opleiding van per
soneel om programma’s en systemen ten uitvoer te leg
gen. De steun wordt verleend in de vorm van gesubsidi
eerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse gel
delijke betalingen aan producenten.

5. Technische ondersteuning in de landbouwsector:

— tot 100 % van de subsidiabele uitgaven voor: onderwijs
en opleiding; door derden verleende adviesdiensten; de
organisatie van en de deelname aan fora met het oog
op kennisuitwisseling tussen bedrijven, wedstrijden, ten
toonstellingen en beurzen; publicaties, catalogi en websites. De steun wordt verleend in de vorm van gesubsi
dieerde diensten en niet in de vorm van rechtstreekse
geldelijke betalingen aan producenten.

Datum van tenuitvoerlegging: De datum waarop het registra
tienummer van het vrijstellingsverzoek op de website van het
directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling van
de Commissie wordt bekendgemaakt.

— Artikel 5: Instandhouding van traditionele landschappen en
gebouwen;

— Artikel 13: Steun voor ruilverkavelingen;

— Artikel 14: Steun ter bevordering van de productie van
kwaliteitslandbouwproducten;

— Artikel 15: Technische ondersteuning in de landbouwsector.

Betrokken economische sector(en): Landbouw

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Občina Piran
Tartinijev trg 2
SI-6330 Piran
SLOVENIJA

Website:
http://www.piran.si/index.php?page=static&item=418
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Andere informatie:

— opleiding om gemachtigd te worden tot de aankoop en het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;

Regeling XA 418/07 is niet meer van toepassing zodra deze
regeling in werking treedt.

— opleiding of bijscholing die van het grootste belang is om
het op basis van de huidige wetgeving vereiste bekwaam
heidsdiploma of –certificaat te verwerven;

Via vorengenoemde website kan de rechtsgrond worden geraad
pleegd: Pravilnik o izvajanju drzavne pomoci na podrocju kme
tijstva_2011_2013.doc (150 KB).
Predstojnica Urada za gospodarstvo in turizem
Tanja FRANCA

— bijscholings- of vervolmakingscursussen over specifieke on
derwerpen;
— opleiding om voldoende „professionele vaardigheden” in de
zin van de communautaire wetgeving en/of het in decreet
nr. 99/2004 bedoelde certificaat (beroepslandbouwer) te ver
werven.
Betrokken economische sector(en): Landbouw, bosbouw, vis
serij

Steun nr.: XA 165/10
Lidstaat: Italië
Regio: Veneto
Benaming van de steunregeling of naam van de onder
neming die individuele steun ontvangt: Progetti formativi
rivolti a favore delle imprese attive nella produzione di prodotti
agricoli.
Rechtsgrondslag:
L. 845/1978 «Legge quadro in materia di formazione professi
onale».
L.R. n. 10 del 30.1.1990 «Ordinamento del sistema della for
mazione professionale e organizzazione delle politiche regionali
del lavoro».
DGR n. 1920 del 27 luglio 2010 della Regione del Veneto.
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of to
taalbedrag van de aan de onderneming verleende individu
ele steun: 1 300 000 EUR
Maximale steunintensiteit: 100 %
Datum van tenuitvoerlegging: Met ingang van de datum
waarop het registratienummer van het vrijstellingsverzoek op
de website van het directoraat-generaal Landbouw en platte
landsontwikkeling van de Commissie wordt bekendgemaakt.

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Regione del Veneto
Palazzo Balbi
Dorsoduro 3901
30123 Venezia VE
ITALIA
Tel. +39 412795030
Fax +39 412795085
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it
Website:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/
Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm
Klik op de link „settore primario”
Andere informatie:
Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:
Direzione Regionale Formazione
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio 23
30121 Venezia VE
ITALIA
Tel. +39 412795029-5030
Fax +39 412795085
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it

Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
Tot en met 31 december 2013

Steun nr.: XA 169/10

Doelstelling van de steun:

Lidstaat: Nederland

Technische ondersteuning (Artikel 15 van Verordening (EG) nr.
1857/2006):

Regio: Provincie Utrecht (Utrecht)

De steun heeft ten doel de landbouwers continue opleiding op
de volgende gebieden te verschaffen:

Benaming van de steunregeling of naam van de onder
neming die individuele steun ontvangt: Pilots duurzaam on
dernemen
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Rechtsgrondslag:
Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2006
Besluit subsidiekader ILG-AVP, artikel 3.2.1 Pilots duurzaam
ondernemen

C 355/31

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Provincie Utrecht
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
NEDERLAND
Website:

Artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 Technische
ondersteuning

http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/landbouw/
vitaal-platteland/steunregelingen/#subcontent

Onderhavige steunverlening voldoet aan de in lid 2 t/m 4 van
artikel 15 vermelde voorwaarden.

Andere informatie: —

Meer specifiek:
— T.a.v. lid 2: er wordt uitsluitend steun verleend t.b.v. van de
in dit lid genoemde kosten;
— T.a.v. lid 3: het steunpercentage bedraagt minder dan 100 %
van de projectkosten. De steun wordt verleend aan het ad
viesbureau dat de diensten verleend t.b.v. de deelnemende
producenten. Er is derhalve sprake van gesubsidieerde ad
viesdiensten. Van directe geldelijke betalingen aan de produ
centen is geen sprake;
— T.a.v. lid 4: deelname aan het ondersteunde project staat
open voor alle producenten in de betreffende sector en in
het betreffende gebied.
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of to
taalbedrag van de aan de onderneming verleende individu
ele steun: Eenmalige steunverlening van maximaal
52 020 EUR,— over de periode 15 juli 2010 t/m
31 december 2012.
Maximale steunintensiteit: De steun voor bedraagt maximaal
90 % van de subsidiabele kosten.
Datum van tenuitvoerlegging: 15 juli 2010 doch na de in
artikel 18, eerste lid van de verordening (EG) nr 1857/2006 van
de Commissie, bedoelde bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Unie .
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
Tot en met 31 december 2012
Doelstelling van de steun:
Eenmalige steunverlening aan Wageningen — UR Livestock Re
search ten behoeve van „haal meer uit gras”.

Steun nr.: XA 177/10
Lidstaat: Litouwen
Regio: —
Benaming van de steunregeling of naam van de onder
neming die individuele steun ontvangt: Paramos teikimas
už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms,
pašalinimą ir sunaikinimą (schemos XA 40/10 pakeitimas).
Rechtsgrondslag: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl paramos
teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmo
nėms, pašalinimą ir sunaikinimą taisyklių patvirtinimo ir žemės
ūkio ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. 3D-217 bei
žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-385
pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo projektas.
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of to
taalbedrag van de aan de onderneming verleende individu
ele steun: 3 100 000 LTL (897 822 EUR tegen de officiële wis
selkoers).
Maximale steunintensiteit:
1. Steun ten bedrage van 100 % van de kosten voor het af
voeren en vernietigen van gestorven dieren in gevallen
waarin TSE-testen op de betrokken dieren moeten worden
uitgevoerd;
2. Steun ten bedrage van 100 % van de kosten voor het afvoe
ren van gestorven dieren en ten bedrage van 75 % van de
kosten voor het vernietigen van gestorven dieren in de vol
gende gevallen:
— andere gestorven runderen, schapen of geiten dan die
waarop verplicht TSE-testen moeten worden uitgevoerd;

Doelstelling: melkveehouders leren meer kennis rond duurzaam
bodembeheer en graslandgebruik toe te passen.

— gestorven paarden;

Betrokken economische sector(en): Melkveehouders in Oost
Utrecht

— gestorven varkens — wanneer de varkenshouder maxi
maal 1 000 varkens houdt.
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3. Steun tot 61 % van de kosten voor het afvoeren en tot 59 %
van de kosten voor het vernietigen van gestorven dieren in
de volgende gevallen:
— gestorven varkens — wanneer de varkenshouder meer
dan 1 000 varkens houdt; voor de bepaling van het
aantal varkens wordt uitgegaan van de gegevens die per
1 januari van dit jaar zijn opgenomen in het register van
landbouwhuisdieren dat wordt gevoerd door de over
heidsonderneming „Centrum voor landbouwinformatie
en activiteit op het platteland”;
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voor de afvoer en de vernietiging van deze bijproducten. Gezien
de beschikbare kredieten, was besloten om voor de afvoer en de
vernietiging van dierlijke bijproducten van gestorven varkens en
pluimvee (andere dierlijke bijproducten) steun te verlenen ten
bedrage van 18 % van de kosten voor de afvoer en de vernie
tiging. Na verloop van de eerste zes maanden van het jaar was
het duidelijk dat de hoeveelheid dierlijke bijproducten waarvoor
de steun op 100 % was vastgesteld, niet zou worden bereikt.
Daardoor werd het mogelijk de steunintensiteit voor de varkensen de pluimveesector — die op minder steun kunnen rekenen
— te verhogen (tot 61 % voor de afvoer en tot 59 % voor de
vernietiging).

— gestorven pluimvee.
Datum van tenuitvoerlegging: De regeling treedt in werking
wanneer het ontvangstbewijs van de Commissie waarop het
registratienummer is vermeld, is ontvangen en deze beknopte
informatie op het internet is bekendgemaakt.
Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
De regeling loopt af op 31 december 2013.
Doelstelling van de steun:
Steun aan kmo’s.

In het kader van deze regeling wordt niets gewijzigd aan het
steunverleningssysteem voor het afvoeren en vernietigen van
gestorven dieren die met spongiforme encefalopathieën zouden
kunnen zijn besmet; de kosten voor het afvoeren (vervoeren) en
vernietigen van deze gestorven dieren worden tot 100 % ver
goed. Dezelfde steun wordt verleend om de kosten te vergoeden
voor het afvoeren en vernietigen van de volgende dieren: ge
storven laboratoriumdieren; dieren die door openbare instanties
dood worden aangetroffen, waarvan niet kan worden vastgesteld
wie de eigenaar is en die een bedreiging vormen voor de ge
zondheid van mens en dier of voor het milieu; wilde dieren die
dood worden aangetroffen en die ervan worden verdacht be
smet te zijn met ziekten die op mens of dier kunnen overgaan.

Steun verlenen aan ondernemingen en landbouwers in de vee
houderijsector om te waarborgen dat een beroep kan worden
gedaan op een betrouwbaar beheerssysteem voor de veilige af
voer van gestorven dieren.

Wanneer het andere runderen, schapen, geiten, paarden en var
kens betreft, worden de kosten voor het afvoeren tot 100 % en
de kosten voor de vernietiging tot 75 % gedekt.

Artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Com
missie van 15 december 2006 is van toepassing.

Bij de inwerkingtreding van deze steunregeling, vervalt staats
steunregeling XA 40/10.

Betrokken economische sector(en): Primaire productie van
landbouwproducten.
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:

Steun nr.: XA 197/10

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius
LIETUVA/LITHUANIA

Lidstaat: Ierland

Website:

Benaming van de steunregeling of naam van de onder
neming die individuele steun ontvangt: Provision of consul
tancy services and technical expertise to the Irish Sheep Industry

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=48722
Andere informatie:
Rekening houdend met het feit dat op 1 maart 2010 een
nieuwe staatssteunregeling in werking is getreden voor de afvoer
en de vernietiging van niet voor menselijke consumptie be
stemde dierlijke bijproducten, strookten de voor 2010 voor
ziene middelen om steun te verlenen bij het beheer van dierlijke
bijproducten niet met de voorziene uitgaven voor de afvoer en
vernietiging van deze bijproducten: aangezien grotere hoeveel
heden dierlijke bijproducten (van runderen ouder dan 24 maan
den en van schapen en geiten ouder dan 18 maanden) die een
risico op overdracht van spongiforme encefalopathieën inhiel
den, werden verwacht, was besloten steun tot 100 % te verlenen

Regio: Ierland

Rechtsgrondslag: National Development Plan 2007-2013
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of to
taalbedrag van de aan de onderneming verleende individu
ele steun: Maximaal 1 miljoen EUR jaarlijks
Maximale steunintensiteit: Tot 100 % van de subsidiabele uit
gaven
Datum van tenuitvoerlegging: 1 januari 2011
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Duur van de regeling of van de individuele steunverlening:
Van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013.
Doelstelling van de steun:
Het nieuwe programma voor de schapenhouderijsector is toe
gespitst op:
— een rentabiliteitsverhoging en een verbetering van de duur
zaamheid van het nationale schapenbestand; hiertoe moet
de productiviteit van de sector worden verhoogd en moeten
de kosten worden verlaagd; tevens moet duidelijk worden
ingespeeld op de behoeften van de markt;
— het bevorderen van belangrijke aanpassingen van de infra
structuur en van wijzigingen in het huidige nationale scha
penhouderijsysteem zodat voor de toekomstige schapenhou
derij een levensvatbare en duurzame structuur is gegaran
deerd.
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De steun wordt verleend in overeenstemming met artikel 15, lid
2, onder c), van Verordening (EG) nr. 1857/2006 van de Com
missie met betrekking tot technische ondersteuning in de land
bouwsector.
Betrokken economische sector(en): Schapenhouderij
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent:
Department of Agriculture, Fisheries and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
IRELAND
Website: http://www.agriculture.gov.ie/ndp_state_aid
Andere informatie: —
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Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG)
nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code
betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB C 316 van
28.12.2007, blz. 1; PB C 134 van 31.5.2008, blz. 16; PB C 177 van 12.7.2008, blz. 9; PB C 200 van
6.8.2008, blz. 10; PB C 331 van 31.12.2008, blz. 13; PB C 3 van 8.1.2009, blz. 10; PB C 37 van
14.2.2009, blz. 10; PB C 64 van 19.3.2009, blz. 20; PB C 99 van 30.4.2009, blz. 7; PB C 229 van
23.9.2009, blz. 28; PB C 263 van 5.11.2009, blz. 22; PB C 298 van 8.12.2009, blz. 17; PB C 74 van
24.3.2010, blz. 13; PB C 326 van 3.12.2010, blz. 17)
(2010/C 355/09)
De publicatie van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EG) nr.
562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communau
taire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) is gebaseerd op
de informatie die door de lidstaten aan de Commissie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 34 van de
Schengengrenscode.
Naast de publicatie in het Publicatieblad wordt de lijst regelmatig bijgewerkt op de website van het
directoraat-generaal Binnenlandse Zaken.
TSJECHIË

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006.
Luchthavens
Nieuwe grensdoorlaatpost:
Havlíčkův Brod
LETLAND

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006.
Zeegrenzen
Nieuwe grensdoorlaatpost:
Engures osta (die alleen op verzoek dienst doen)
Luchthavens
Nieuwe grensdoorlaatpost:
Takuma lidosta (die alleen op verzoek dienst doen)
MALTA

Vervanging van de informatie die is gepubliceerd in PB C 247 van 13.10.2006.
Zeegrenzen
1. Malta Freeport
2. Mġarr Yacht Marina
3. Msida Yacht Marina
4. Valletta Seaport
Luchthaven
1. Malta International Airport, Luqa

29.12.2010

29.12.2010

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

V
(Adviezen)

BESTUURLIJKE PROCEDURES

EUROPESE COMMISSIE
Bericht van inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van sorghum
van herkomst uit derde landen
(2010/C 355/10)
I. INSCHRIJVING
1.
Er wordt een inschrijving gehouden voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van
sorghum van GN-code 1007 00 90, van herkomst uit derde landen.
2.
De inschrijving wordt gehouden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1262/2010 van de Commis
sie (1).
II. TERMIJNEN
1.
De termijn voor het indienen van offertes voor de eerste deelinschrijving verstrijkt op 13 januari 2011
om 10.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze termijn op de onderstaande dagen om 10.00 uur
(plaatselijke tijd Brussel):
— 27 januari 2011,
— 10 en 24 februari 2011,
— 10 en 24 maart 2011,
— 14 en 28 april 2011,
— 12 en 26 mei 2011.
2.
Dit bericht wordt alleen bekendgemaakt bij de opening van deze inschrijving. Tenzij dit bericht wordt
gewijzigd of vervangen, geldt het voor alle in het kader van deze inschrijving te houden deelinschrijvingen.
III. OFFERTES
1.
De offertes moeten uiterlijk op de in punt II vermelde dag en het daar aangegeven tijdstip schriftelijk
worden ingediend op het volgende adres, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs, hetzij elektronisch:
Adres van indiening:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/ Beneficencia, 8
28004 Madrid
ESPAÑA
E-mail: secreint@fega.mapya.es
Fax +34 915219832 / 913476387
(1) PB L 343 van 29.12.2010, blz. 76.
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Offertes die niet elektronisch worden ingediend, moeten op het betrokken adres worden bezorgd in dubbele
enveloppe, waarbij zowel de binnenste als de buitenste enveloppe moet zijn verzegeld. Op de binnenste
enveloppe moet de volgende vermelding worden opgenomen: „Offerte voor de inschrijving voor de vast
stelling van de verlaging van het recht bij invoer van sorghum — Verordening (EU) nr. 1262/2010”.
De inschrijvers blijven gebonden aan hun offertes tot de desbetreffende lidstaat de betrokkene in kennis
heeft gesteld van de gunning.
2.
De offerte, het bewijs en de verklaring als bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1296/2008 van de Commissie (1) moeten worden opgesteld in de officiële taal of een van de officiële talen
van de lidstaat van de bevoegde instantie waarbij de offerte is ingediend.
IV. INSCHRIJVINGSZEKERHEID
De inschrijvingszekerheid moet worden gesteld ten gunste van de bevoegde instantie.
V. GUNNING
Door de gunning ontstaat:
a) het recht op afgifte van een invoercertificaat in de lidstaat waar de offerte is ingediend; in dit certificaat
wordt de verlaging van het invoerrecht vermeld die in de offerte is genoemd en voor de betrokken
hoeveelheid is gegund;
b) de verplichting om in de onder a) bedoelde lidstaat voor die hoeveelheid een invoercertificaat aan te
vragen.

(1) PB L 340 van 19.12.2008, blz. 57.
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Bericht van inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van mais van
herkomst uit derde landen
(2010/C 355/11)
I. INSCHRIJVING
1.
Er wordt een inschrijving gehouden voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van
mais van GN-code 1005 90 00, van herkomst uit derde landen.
2.
De inschrijving wordt gehouden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1262/2010 van de Commis
sie (1).
II. TERMIJNEN
1.
De termijn voor het indienen van offertes voor de eerste deelinschrijving verstrijkt op 13 januari 2011
om 10.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze termijn op de onderstaande dagen om 10.00 uur
(plaatselijke tijd Brussel):
— 27 januari 2011,
— 10 en 24 februari 2011,
— 10 en 24 maart 2011,
— 14 en 28 april 2011,
— 12 en 26 mei 2011.
2.
Dit bericht wordt alleen bekendgemaakt bij de opening van deze inschrijving. Tenzij dit bericht wordt
gewijzigd of vervangen, geldt het voor alle in het kader van deze inschrijving te houden deelinschrijvingen.
III. OFFERTES
1.
De offertes moeten uiterlijk op de in punt II vermelde dag en het daar aangegeven tijdstip schriftelijk
worden ingediend op het volgende adres, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs, hetzij elektronisch:
Adres van indiening:
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
C/ Beneficencia, 8
28004 Madrid
ESPAÑA
E-mail: intervec@fega.mapya.es
Fax +34 915219832 / 913476387
Offertes die niet elektronisch worden ingediend, moeten op het betrokken adres worden bezorgd in dubbele
enveloppe, waarbij zowel de binnenste als de buitenste enveloppe moet zijn verzegeld. Op de binnenste
enveloppe moet de volgende vermelding worden opgenomen: „Offerte voor de inschrijving voor de vast
stelling van de verlaging van het recht bij invoer van mais – Verordening (EG) nr. 1262/2010”.
De inschrijvers blijven gebonden aan hun offertes tot de desbetreffende lidstaat de betrokkene in kennis
heeft gesteld van de gunning.
2.
De offerte, het bewijs en de verklaring als bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1296/2008 van de Commissie (2) moeten worden opgesteld in de officiële taal of een van de officiële talen
van de lidstaat van de bevoegde instantie waarbij de offerte is ingediend.
(1) PB L 343 van 29.12.2010, blz. 76.
(2) PB L 340 van 19.12.2008, blz. 57.
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IV. INSCHRIJVINGSZEKERHEID
De inschrijvingszekerheid moet worden gesteld ten gunste van de bevoegde instantie.
V. GUNNING
Door de gunning ontstaat:
a) het recht op afgifte van een invoercertificaat in de lidstaat waar de offerte is ingediend; in dit certificaat
wordt de verlaging van het invoerrecht vermeld die in de offerte is genoemd en voor de betrokken
hoeveelheid is gegund;
b) de verplichting om in de onder a) bedoelde lidstaat voor die hoeveelheid een invoercertificaat aan te
vragen.
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Bericht van inschrijving voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van mais van
herkomst uit derde landen
(2010/C 355/12)
I. INSCHRIJVING
1.
Er wordt een inschrijving gehouden voor de vaststelling van de verlaging van het recht bij invoer van
mais van GN-code 1005 90 00, van herkomst uit derde landen.
2.
De inschrijving wordt gehouden overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1262/2010 van de Commis
sie (1).
II. TERMIJNEN
1.
De termijn voor het indienen van offertes voor de eerste deelinschrijving verstrijkt op 13 januari 2011
om 10.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).
Voor de volgende deelinschrijvingen verstrijkt deze termijn op de onderstaande dagen om 10.00 uur
(plaatselijke tijd Brussel):
— 27 januari 2011,
— 10 en 24 februari 2011,
— 10 en 24 maart 2011,
— 14 en 28 april 2011,
— 12 en 26 mei 2011.
2.
Dit bericht wordt alleen bekendgemaakt bij de opening van deze inschrijving. Tenzij dit bericht wordt
gewijzigd of vervangen, geldt het voor alle in het kader van deze inschrijving te houden deelinschrijvingen.
III. OFFERTES
1.
De offertes moeten uiterlijk op de in punt II vermelde dag en het daar aangegeven tijdstip schriftelijk
worden ingediend op het volgende adres, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs, hetzij elektronisch:
Adres van indiening:
Ministério das Finanças
Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o Consumo
Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
1149-060 Lisboa
PORTUGAL
Tel. +351 218814263
Fax +351 218814261
Offertes die niet elektronisch worden ingediend, moeten op het betrokken adres worden bezorgd in dubbele
enveloppe, waarbij zowel de binnenste als de buitenste enveloppe moet zijn verzegeld. Op de binnenste
enveloppe moet de volgende vermelding worden opgenomen: „Offerte voor de inschrijving voor de vast
stelling van de verlaging van het recht bij invoer van mais — Verordening (EU) nr. 1262/2010”.
De inschrijvers blijven gebonden aan hun offertes tot de desbetreffende lidstaat de betrokkene in kennis
heeft gesteld van de gunning.
2.
De offerte, het bewijs en de verklaring als bedoeld in artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr.
1296/2008 van de Commissie (2) moeten worden opgesteld in de officiële taal of een van de officiële talen
van de lidstaat van de bevoegde instantie waarbij de offerte is ingediend.
(1) PB L 343 van 29.12.2010, blz. 76.
(2) PB L 340 van 19.12.2008, blz. 57.
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IV. INSCHRIJVINGSZEKERHEID
De inschrijvingszekerheid moet worden gesteld ten gunste van de bevoegde instantie.
V. GUNNING
Door de gunning ontstaat:
a) het recht op afgifte van een invoercertificaat in de lidstaat waar de offerte is ingediend; in dit certificaat
wordt de verlaging van het invoerrecht vermeld die in de offerte is genoemd en voor de betrokken
hoeveelheid is gegund;
b) de verplichting om in de onder a) bedoelde lidstaat voor die hoeveelheid een invoercertificaat aan te
vragen.

29.12.2010
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PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET
GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

EUROPESE COMMISSIE
Voorafgaande aanmelding van een concentratie
(Zaak COMP/M.6105 — Veolia/EDF/Société d'Energie et d'Eau du Gabon)
Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak
(Voor de EER relevante tekst)

(2010/C 355/13)
1.
Op 17 december 2010 heeft de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de
zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) ontvangen. Hierin is meegedeeld dat
Veolia Eau — Compagnie Générale des Eaux SCA („Veolia Eau”, Frankrijk), die deel uitmaakt van het
concern Veolia Environnement, en Electricité de France International SA („EDFI”, Frankrijk), die deel uit
maakt van het concern Electricité de France („EDF”), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van de EGconcentratieverordening de gezamenlijke zeggenschap verkrijgen over Société d'Energie en d'Eau du Gabon
(„SEEG”, Gabon) door de verwerving van aandelen in de houdstermaatschappij van SEEG, Veolia Water India
Africa SA („VWIA”, Frankrijk), die momenteel onder de uitsluitende zeggenschap staat van Veolia Eau.
2.
De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:
— Veolia Eau: diensten inzake watervoorziening en afvalwaterbehandeling namens overheidsinstanties en
-ondernemingen, alsook het ontwerp van technische oplossingen en de bouw van installaties om deze
diensten te verlenen,
— EDFI: houdstermaatschappij, dochtermaatschappij van EDF, die zich bezighoudt met de productie van en
groothandel in elektriciteit, het transport en de distributie van en kleinhandel in elektriciteit en de
verlening van aanverwante diensten, zowel in Frankrijk als in andere landen,
— SEEG: productie, transport en distributie van drinkwater en elektriciteit in Gabon, in het kader van een
uitbesteding van de openbare dienst,
— VWIA: houdstermaatschappij.
3.
Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie
binnen het toepassingsgebied van de EG-concentratieverordening kan vallen. Ten aanzien van dit punt
wordt de definitieve beslissing echter aangehouden. Er zij op gewezen dat deze zaak in aanmerking kan
komen voor de vereenvoudigde procedure zoals uiteengezet in de mededeling van de Commissie betreffende
een vereenvoudigde procedure voor de behandeling van bepaalde concentraties krachtens de EG-concentra
tieverordening (2).
4.
De Commissie verzoekt belanghebbenden haar hun eventuele opmerkingen over de voorgenomen
concentratie kenbaar te maken.
Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking
hebben bereikt. Zij kunnen per faxbericht (+32 22964301), per e-mail naar COMP-MERGERREGISTRY@ec.europa.eu of per post, onder vermelding van zaaknummer COMP/M.6105 — Veolia/EDF/
Société d'Energie et d'Eau du Gabon, aan onderstaand adres worden toegezonden:
Europese Commissie
Directoraat-generaal Concurrentie
Griffie voor concentraties
J-70
1049 Brussel
BELGIË

(1) PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1 (de „EG-concentratieverordening”).
(2) PB C 56 van 5.3.2005, blz. 32 („mededeling betreffende een vereenvoudigde procedure”).
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