
Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over het 
voorstel voor een Besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de 

Europese Unie en de Russische Federatie inzake drugsprecursoren 

(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal op de website van de Europese 
toezichthouder voor gegevensbescherming EDPS http://www.edps.europa.eu) 

(2014/C 32/07) 

I. Inleiding 

I.1. Achtergrond van de raadpleging van de EDPS 

1. Op 21 januari 2013 heeft de Commissie een voorstel goedgekeurd voor een Besluit van de Raad 
betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Russische Federatie inzake 
drugsprecursoren (hierna: „het voorstel”) ( 1 ). Het voorstel werd dezelfde dag ter advies naar de EDPS ge
stuurd. 

2. Het voorstel omvat de tekst van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Russische Federatie 
inzake drugsprecursoren (hierna: „de overeenkomst”) ( 2 ). Bijlage II van de overeenkomst bevat een lijst van 
omschrijvingen en beginselen aangaande gegevensbescherming (hierna: „gegevensbeschermingbegin
selen”) ( 3 ). 

3. De EDPS was eerder geraadpleegd door de Commissie. Het onderhavige advies bouwt voort op het 
destijds gegeven advies en op het advies van de EDPS ten aanzien van de wijzigingen van de verordeningen 
over de handel in drugsprecursoren binnen de Gemeenschap en tussen de Gemeenschap en derde landen ( 4 ). 

I.2. Doel van de Overeenkomst 

4. De overeenkomst beoogt een verdere versterking van de samenwerking tussen de Europese Unie en de 
Russische Federatie inzake de voorkoming van misbruik van rechtmatige handel in stoffen voor de illegale 
vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffen (hierna: „drugsprecursoren”). 

5. Op basis van het VN-Verdrag van 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope 
stoffen (hierna „het Verdrag van 1988”) ( 5 ), zal de overeenkomst voorzien in de coördinatie van procedures 
inzake toezicht op de handel en wederzijdse bijstand tussen de bevoegde instanties van de partijen (de 
Europese Unie en de Russische Federatie), samen met technische en wetenschappelijke samenwerking en het 
opzetten van een gemengde follow-up-deskundigengroep. 

IV. Conclusies 

35. De EDPS is ingenomen met de bepalingen voor de bescherming van persoonsgegevens in de tekst 
van de overeenkomst en de opneming in de bijlage van gegevensbeschermingsbeginselen die de partijen 
dienen na te leven. 

36. De EDPS stelt opneming voor van een expliciete verwijzing naar de toepasselijkheid van nationale 
EU-wetten ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EC op de overdrachten van persoonsgegevens door de EU aan 
de Russische autoriteiten en op de verwerking van persoonsgegevens door EU-autoriteiten. Hij stelt ook 
opneming voor van verwijzingen naar artikelen 7 en 8 van het Handvest van de Grondrechten van de 
Europese Unie. 

37. Hij beveelt ook aan dat in artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 1, en artikel 5, lid 3, alle categorieën 
persoonsgegevens die zouden kunnen worden uitgewisseld, worden gespecificeerd. Verder moeten aanvul
lende waarborgen, zoals kortere bewaringstermijnen en strengere veiligheidsmaatregelen in de overeenkomst 
of in bijlage II worden opgenomen voor gegevens betreffende verdachte transacties. Andere doelen voor 
gegevensverwerking volgens artikel 5, lid 3, moeten uitdrukkelijk in de overeenkomst worden vermeld en 
dienen verenigbaar te zijn met het oorspronkelijke doel van de gegevensoverdracht.
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( 1 ) COM(2013) 4 definitief. 
( 2 ) Bijlage bij het Voorstel. 
( 3 ) Bijlage II van de overeenkomst. 
( 4 ) Advies van de EDPS inzake het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 273/2004 

inzake drugsprecursoren en het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 111/2005 van 
de Raad houdende voorschriften voor het toezicht op de handel tussen de Gemeenschap en derde landen in drugs
precursoren, in het bijzonder blz. 9-10, beschikbaar op http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/ 
shared/Documents/Consultation/Opinions/2013/13-01-18_Drug_precursors_EN.pdf 

( 5 ) VN-Verdrag van 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen, aangenomen in Wenen 
op 19 december 1988, beschikbaar op http://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf
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38. De EDPS is ook ingenomen met het in artikel 5, lid 2, van de overeenkomst vervatte verbod op het 
langer dan nodig bewaren van gegevens, maar beveelt aan om ten minste maximale bewaartermijnen te 
specificeren. 

39. De EDPS is ingenomen met de opneming van verplichte gegevensbeschermingsbeginselen. Hij beveelt 
echter aan deze als volgt aan te vullen: 

— toevoeging van de bepalingen betreffende „gegevensbeveiliging” en de specifieke vereisten voor de ver
werking van „gevoelige gegevens”; 

— specificering van de procedures ter toepassing van de beginselen van „transparantie” en „recht om 
toegang te krijgen tot gegevens en deze te rectificeren, te wissen en af te schermen” in de tekst van 
de overeenkomst of in de bijlage; 

— ten aanzien van „verdere doorgifte” moet worden toegevoegd dat de bevoegde autoriteiten van de 
partijen geen persoonsgegevens naar andere nationale ontvangers mogen doorgeven, tenzij de ontvanger 
voor afdoende bescherming zorgt, en voor het doel waarvoor de gegevens zijn overgedragen; 

— wat het beginsel van „verhaalmogelijkheden” betreft, moet worden gespecificeerd dat de term „bevoegde 
autoriteiten”, die in de rest van de overeenkomst in een andere context wordt gebruikt, hier betrekking 
heeft op autoriteiten die bevoegd zijn ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en het 
toezicht op de verwerking daarvan; 

— de ter zake bevoegde autoriteiten en de praktische informatie over bestaande voorzieningen moeten in 
de overeenkomst worden vermeld, of ten minste in de briefwisseling tussen de partijen, of in docu
menten waarvan de overeenkomst vergezeld gaat; 

— wat betreft het beginsel betreffende „uitzonderingen op de rechten op transparantie en rechtstreekse 
toegang”, moet worden gespecificeerd dat in gevallen waarbij het recht op toegang niet aan betrokkenen 
kan worden verleend, er moet worden gezorgd voor niet-rechtstreekse toegang via nationale gegevens
beschermingsautoriteiten in de EU. 

41. Er moet ook worden gespecificeerd dat de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten van 
de partijen gezamenlijk de tenuitvoerlegging van de overeenkomst dienen te evalueren, hetzij in het kader 
van de gemengde follow-up-deskundigengroep, hetzij afzonderlijk. Indien de onafhankelijkheid van de 
relevante toezichthoudende Russische autoriteit onvoldoende is vastgesteld, dient er bovendien te worden 
gespecificeerd dat gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU betrokken moeten zijn bij het toezicht op de 
tenuitvoerlegging van de overeenkomst door Russische autoriteiten. De resultaten van de evaluatie moeten 
ter kennis worden gebracht van het Europees Parlement en de Raad; waar nodig dient volledige vertrou
welijkheid te worden betracht. 

42. De EDPS beveelt ook aan artikel 12 van de overeenkomst aan te vullen met een clausule waarmee 
een partij de overeenkomst kan opschorten of beëindigen indien de andere partij haar verplichtingen 
krachtens de overeenkomst schendt, ook waar het gaat om naleving van de gegevensbeschermingsbegin
selen. 

Gedaan te Brussel, 23 april 2013. 

Giovanni BUTTARELLI 
Europese adjunct-toezichthouder voor gegevensbescherming
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