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Dit document is geen advies over de veilige-havenregeling van de bij artikel 29 van

Richtlijn 95/46/EG opgerichte Groep, maar gewoon een nota waarin de Groep zich
uitspreekt over enkele punten die in de vergadering van 7 juli naar voren zijn

gekomen; de nota is gericht aan het Comité dat is opgericht bij artikel 31 van de
richtlijn en op 14 juli bijeen zal komen.

De Groep verwijst naar haar vorige opmerkingen in de adviezen 1/99, 2/99 en 4/99,

(voor het gemak hier bijgevoegd respectievelijk als bijlage 1, 2 en 3, en wijst op het
volgende):

1. De Groep is zich bewust van het belang van de besprekingen tussen de EU en de

VS over gegevensbescherming en van de gevolgen die het uiteindelijk
goedgekeurde standpunt zal hebben voor de meeste derde landen. De Groep is

zich er ook van bewust dat deze besprekingen tijdsgebonden zijn en dat de
verschillen in de politieke, economische en culturele benaderingen problemen

opleveren.
 

2. De Groep heeft de opeenvolgende versies van de veilige-havenbeginselen en van
de vaak gestelde vragen (FAQ's), die later naar voren zijn gekomen en nog niet

allemaal zijn gepubliceerd, waaronder enkele zeer belangrijke, grondig
bestudeerd. Vanaf het ogenblik dat de Groep door de Commissie ervan in kennis

is gesteld dat de FAQ's volledig deel zullen uitmaken van de
veilige-havenregeling en dezelfde bindende kracht zullen hebben als de

beginselen, is de Groep tot het standpunt gekomen dat zij bij haar werkzaamheden
met beide teksten rekening moet kunnen houden en dat zij derhalve een advies

over zowel de beginselen als de FAQ's moet kunnen geven. Het gevolg hiervan is
dat de Groep geen volledig en definitief advies over de "veilige-havenregeling"

kan uitbrengen zolang zij niet alle door de Amerikanen aangekondigde FAQ's en
de desbetreffende wetteksten ter beschikking heeft.

 

3. Naar aanleiding van de besprekingen van 7 juli wenst de Groep de aandacht van

de Commissie op de volgende punten te vestigen:

Rechtsgrondslag: in het belang van beide partijen is het wenselijk ervoor te
zorgen dat artikel 25 van de richtlijn een solide rechtsgrondslag is.

Toepassingsgebied van de veilige-havenregeling: Nagegaan moet worden:

(a) of sommige sectoren van het toepassingsgebied van het

veilige-havenmechanisme zijn uitgesloten wegens specifieke bepalingen (bv
overheidssector) of wegens het ontbreken van een openbare

toezichthoudende instantie die de bevoegdheid heeft dit onderwerp te
behandelen, zoals vereist in artikel 1, sub b, van de ontwerp-beschikking van

de Commissie (bv. gegevens over werknemers, of non-profit-activiteiten),
en;

(b) of de organisatie, in haar kennisgeving betreffende haar aansluiting bij de

veilige haven, sommige sectoren van haar eigen activiteit kan uitsluiten (bv.
on-linediensten) en hoe dit openbaar en kenbaar moet worden gemaakt aan

de nationale toezichthoudende autoriteiten;



(c) Voorts wijst de Groep erop dat het huidige beschermingsniveau van
gegevens over werknemers niet voldoende is. Er zijn twee oplossingen

mogelijk: het algemene beschermingsniveau dat door de beginselen wordt
verleend, moet worden versterkt of deze gegevens moeten van het

toepassingsgebied van de regeling worden uitgesloten om de in de regeling
verleende bescherming te versterken, mede rekening houdende met het

ontbreken van een onafhankelijke openbare instantie, zoals vereist in artikel
1, sub b, van de ontwerp-beschikking, die voor dergelijke gegevens bevoegd

is, en;

(d) geeft zij nogmaals uiting aan haar bezorgdheid dat de autoriteiten in de VS
via regelgeving van de beginselen kunnen afwijken, waarbij onvoldoende

rekening wordt gehouden met het belang van de privacybescherming.

Tenuitvoerlegging en handhaving:

(a) Wat zijn de gevolgen voor de rol van de nationale toezichthoudende

autoriteiten indien een Amerikaans bedrijf ervoor kiest de klachten door een
specifieke instantie te laten behandelen?

(b) Wat de behandeling van klachten in Europa betreft, wat zijn de

bevoegdheden van de nationale toezichthoudende autoriteiten en van de
Europese Unie?

(c) Indien gelijktijdige of opeenvolgende Amerikaanse en Europese procedures

tot tegenstrijdige standpunten inzake een klacht leiden, hoe zullen deze
verschillen dan worden opgelost?

(d) De Groep wijst er ook op dat de rol die volgens de Amerikaanse autoriteiten

het best door nationale toezichthoudende autoriteiten moet worden vervuld
met betrekking tot die bedrijven die met deze autoriteiten willen meewerken,

voor sommige nationale autoriteiten constitutionele, financiële of
persoonlijke problemen kan opleveren.

(e) Voorts vindt de Groep het wenselijk dat de controleprocedure als bedoeld in

beginsel 7 (b) onafhankelijk en door een derde partij moet worden
uitgevoerd; indien dit niet mogelijk is, acht de Groep het wenselijk dat over

de controle een verslag wordt opgesteld en aan de nationale
toezichthoudende autoriteiten ter beschikking wordt gesteld.

Inhoud van de beginselen

Ofschoon in de tekst van 19 april 1999 verbeteringen zijn aangebracht, is de Groep

van mening dat de versie van 1 juni niet aan de eisen van een passende bescherming
voldoet. Als aanvulling op de vragen die de Groep in haar vorige adviezen naar voren

heeft gebracht en vooruitlopend op haar nieuwe en allesomvattende advies, acht de
Groep het van belang de aandacht van het Comité op de volgende kwesties te

vestigen:



Beginselen 1 en 2 "Kennisgeving" en "Keuze

(a) Het doeleinde in het kennisgevingbeginsel verschilt van het doeleinde in het
keuzebeginsel.

 

(b) In vergelijking met de versie van 4 november 1998 geeft de combinatie van

beide beginselen de Amerikaanse bedrijven nu de mogelijkheid de gegevens
te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verzameld, zonder

daarbij een keuze te bieden. Ofschoon de richtlijn toestaat dat gegevens
verder worden verwerkt, op voorwaarde dat het gebruik niet onverenigbaar is

met het doel waarvoor zij zijn verzameld, is de Groep, gezien het feit dat de
"veilige-havenbeginselen" de verwerkingscriteria geen wettigheid

verschaffen, van mening dat het wenselijk is het keuzebeginsel te versterken.

Beginsel 6 "Toegang"

(a) De uitzonderingen in de FAQ's zijn te algemeen.

(b) Openbare gegevens moeten er eveneens onder vallen.

(c) Gegevens die in strijd met de beginselen zijn verwerkt, moeten worden

gecorrigeerd of verwijderd.

Gedaan te Brussel, 7 juli 1999

Voor de Groep

De vice-voorzitter

Prof. Stefano RODOTA


