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DE GROEP VOOR BESCHERMING VAN PERSONEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS

Opgericht bij Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober
19951,

Gelet op artikel 29 en artikel 30, lid 1, onder a), en lid 3, van de richtlijn,

Gelet op zijn reglement en met name op de artikelen 12 en 14 daarvan,

Overwegende dat de doelstellingen van de Gemeenschap, vermeld in het Verdrag, zoals
gewijzigd bij het Verdrag van Amsterdam, erin bestaan een steeds hechtere unie tussen
de volkeren van Europa tot stand te brengen, de economische en sociale vooruitgang te
waarborgen door gemeenschappelijk maatregelen te nemen om de barrières die Europa
verdelen uit de weg te ruimen, de voortdurende verbetering van de
levensomstandigheden van de volkeren te bevorderen, vrede en vrijheid te waarborgen en
te versterken en democratie te bevorderen, uitgaande van de fundamentele rechten die
erkend zijn in het Verdrag, de grondwetten en de wetgevingen van de lidstaten, alsmede
in het Europese Verdrag tot bescherming van rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden.

Overwegende dat in Richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van personen in
verband met de verwerking van hun persoonsgegevens en het vrije verkeer van die
gegevens een beroep wordt gedaan op de lidstaten om de fundamentele rechten en
vrijheden van personen, en met name hun recht op privacy met betrekking tot de
verwerking van hun persoonsgegevens, te beschermen.

Overwegende dat de richtlijn deel uitmaakt van de maatregelen van de Gemeenschap die
noodzakelijk zijn om de obstakels voor het vrije verkeer van persoonsgegevens op de
verschillende gebieden van de economische, administratieve en sociale activiteiten op de
interne markt weg te nemen, en dat te dien einde de richtlijn bedoeld is om de regels voor
de verwerking van persoonsgegevens te harmoniseren en tegelijkertijd een hoog
beschermingsniveau te waarborgen.

Overwegende dat de Raad en het Europees Parlement het erover eens waren dat de
richtlijn uiterlijk op 24 oktober 1998 moest zijn geïmplementeerd.

heeft de volgende aanbeveling goedgekeurd:

De Groep wijst erop dat een groot aantal lidstaten de voor de implementatie van Richtlijn
95/46/EG noodzakelijke wetgevingsmaatregelen nog niet heeft vastgesteld 2.

De Groep, opgericht bij Richtlijn 95/46/EG, is het onafhankelijke adviesorgaan van de
EU inzake gegevensbescherming en de persoonlijke levenssfeer3. Hij dient met name
elke kwestie betreffende de toepassing van de ter uitvoering van deze richtlijn
                                                
1 Publicatieblad nr. L 281 van 23/11/1995, blz.. 31, op het adres:

http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/dataprot/index.htm

2 Zie implementatietabel van het DG Interne markt op het adres: zie voetnoot 1.

3 Zie artikel 29, lid 1, tweede zin, van Richtlijn 95/46/EG.
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vastgestelde nationale bepalingen te bestuderen, teneinde bij te dragen tot een uniforme
toepassing ervan4.

De Groep betreurt het dat niet alle lidstaten de richtlijn tijdig hebben geïmplementeerd.
Het gevolg hiervan is dat er nog steeds verschillende regelgevingen bestaan die
rechtsonzekerheid veroorzaken omtrent de verplichtingen van de voor persoonsgegevens
verantwoordelijken, zoals ondernemingen en overheidsinstellingen, en omtrent de
rechten van de personen.

Tot dusverre5 heeft de Groep zijn overwegingen steeds gebaseerd op de richtlijn en in de
mate van het mogelijke op de nationale wetten ter implementatie van de richtlijn. De
groep kan zijn mandaat echter pas volledig vervullen en op die manier bijdragen aan de
uniforme toepassing van nationale maatregelen die het vrije verkeer van
persoonsgegevens in de Unie en daarbuiten garanderen, als hij een volledig beeld heeft
van de desbetreffende nationale wetgevingen.

De Groep wenst eveneens de aandacht te vestigen op de inspanningen die derde landen
zich getroosten om de fundamentele rechten op privacy in hun jurisdicties te beschermen
en om tot een passend beschermingsniveau te komen voor doorgiften van
persoonsgegevens vanuit de Europese Unie 6 zoals in de richtlijn wordt geëist.

De Groep vreest dat in de landen waar dergelijke inspanningen niet worden geleverd en
de richtlijn niet naar behoren wordt geïmplementeerd, doorgiften van persoonsgegevens
naar deze landen zullen leiden tot schendingen van door de richtlijn gewaarborgde
fundamentele rechten en vrijheden van personen.

Op grond van deze overwegingen wijst de groep de lidstaten nogmaals op het belang van
hun verplichting de richtlijn na te leven met het oog op de bescherming van de
fundamentele rechten en vrijheden van personen. De Groep is zich bewust van de
stappen die de Commissie heeft genomen om inbeukprocedures in te leiden tegen
lidstaten die hun verplichting implementatiemaatregelen7 aan de Commissie te melden,
niet nakomen en spreekt zijn volledige steun uit voor alle passende maatregelen om tot
een spoedige implementatie van de richtlijn te komen.

De Groep doet derhalve een beroep op de lidstaten, regeringen en parlementen om zo
spoedig mogelijk de noodzakelijke maatregelen te nemen voor de implementatie van de
richtlijn.

                                                
4 Zie artikel 30, lid 1, onder a) van Richtlijn 95/46/EG.

5 Zie de adviezen, aanbevelingen en werkdocumenten die door de Groep zijn goedgekeurd, op het adres:
zie voetnoot 1.

6 Zie het beginsel van passende bescherming, vastgesteld bij artikel 25, lid1, van Richtlijn 95/46/EG.
Zie eveneens Advies 5/99 betreffende het beschermingsniveau in Zwitserland en Advies 6/99
betreffende het beschermingsniveau in Hongarije, alsmede de Adviezen 1/99, 2/99 en 4/99 en andere
documenten betreffende de “Veilige Haven”-dialoog met de Verenigde Staten: op het adres, zie
voetnoot 1.Vele andere landen zijn momenteel bezig met het consolideren of ontwikkelen van hun
gegevensbeschermings- en privacybeleid.

7 Zie artikel 32, lid 4, van Richtlijn 95/46/EG. De Commissie heeft met redenen omklede adviezen
gestuurd naar de lidstaten die tekortschieten en bereidt momenteel verdere stappen voor (zie
persbericht van 29 juli, op adres: zie voetnoot 1).
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Gedaan te Brussel, 3 februari 2000

Voor de groep

De voorzitter

Peter J. HUSTINX


