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DE GROEP VOOR DE 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
1995,1

Gelet op artikel 29 en op artikel 30, lid 1, sub a), en lid 3, van die richtlijn,

Gelet op haar reglement en met name op artikel 12 en artikel 14 daarvan,

Heeft het volgende advies goedgekeurd:

De afgelopen twee jaar heeft de Groep veel tijd besteed aan de bespreking van de
veiligehavenregeling, die immers van groot belang is voor de bescherming van Europese
burgers in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In iedere fase van de
besprekingen heeft zij tijdig advies over de beschikbare documenten uitgebracht. Het
laatste advies heeft betrekking op de in november beschikbaar gekomen versie van de
verschillende documenten (Advies 7/99 van 3 december), die onbevredigend werd
geacht.

Voordat de eindversie van de regeling aan het bij artikel 31 ingestelde comité wordt
voorgelegd, verwacht de Groep gelegenheid te krijgen de volledige reeks documenten te
bestuderen om in overeenstemming met artikel 30, lid 1, onder b), van de richtlijn advies
uit te brengen over de gepastheid van het VS-systeem.

De Groep verzoekt het bij artikel 31 ingestelde comité en de Commissie daarom ervoor
te zorgen dat met de laatste stappen van dit belangrijke proces wordt gewacht tot de
Groep haar eindadvies heeft uitgebracht, al was het maar omdat het resultaat belangrijke
gevolgen voor de in de Groep vertegenwoordigde nationale autoriteiten heeft.

De Groep herinnert eraan dat de leden van het Europees Parlement hebben gevraagd om
het eindadvies te zien voordat het Parlement zijn standpunt bepaalt.

Gedaan te Brussel, 16 maart 2000

Voor de Groep

De Voorzitter

Peter J. HUSTINX
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