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Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het
besluit van de Commissie inzake de bescherming van persoonsgegevens op het Europese
e-justitieportaal
(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, de Franse en de Duitse taal op de website van de
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming www.edps.europa.eu)
(2014/C 390/03)
1.

Inleiding

1.1. Raadpleging van de EDPS
1.

Op 5 juni 2014 heeft de Commissie een besluit van de Commissie inzake de bescherming van persoonsgegevens
op het Europese e-justitieportaal vastgesteld (hierna „het besluit”) (1).

2.

Wij zijn ingenomen met het feit dat wij voorafgaand aan de vaststelling van het besluit hierover zijn geraadpleegd
en dat wij in de gelegenheid zijn gesteld informele opmerkingen bij de Commissie in te dienen. De Commissie
heeft een aantal van deze opmerkingen in aanmerking genomen. Bijgevolg zijn de waarborgen inzake gegevensbe
scherming in dit besluit versterkt. Wij zijn eveneens ingenomen met de verwijzing naar de raadpleging van de
EDPS in de preambule.

1.2. Context, doelstelling en toepassingsgebied van het besluit
3.

Zoals uitgelegd in de overwegingen 1 tot en met 3 van het besluit, verklaarde de Commissie in haar mededeling
van mei 2008 (2) het Europese e-justitieportaal (hierna „de portaalsite”) te zullen ontwerpen, invoeren en beheren,
dit laatste in nauwe samenwerking met de lidstaten. De portaalsite is op 16 juli 2010 gestart en is nu klaar voor
de eerste onderlinge koppeling van nationale registers waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. De portaalsite
moet bijdragen aan de totstandkoming van de Europese rechtsruimte door de toegang tot justitie te vergemakkelij
ken en te verbeteren alsook grensoverschrijdende elektronische gerechtelijke procedures en gerechtelijke samenwer
king door middel van informatie- en communicatietechnologie te bevorderen.

4.

In de overwegingen 4 en 5 van het besluit wordt het belang van gegevensbescherming benadrukt en wordt
bepaald dat, aangezien de Commissie en de lidstaten met betrekking tot de portaalsite uiteenlopende taken en
functies hebben, het van groot belang is om de verschillende verantwoordelijkheden en plichten die deze uit het
oogpunt van gegevensbescherming meebrengen, duidelijk af te bakenen. Met het besluit wordt dan ook beoogd
meer helderheid en rechtszekerheid te verschaffen over de verantwoordelijkheden van de Commissie als voor de
verwerking verantwoordelijke bij haar activiteiten in verband met de werking van de portaalsite.

3.

Conclusies

30. Wij zijn ingenomen met het feit dat wij voorafgaand aan de vaststelling van het besluit hierover zijn geraadpleegd
en dat de Commissie een aantal van onze opmerkingen in aanmerking heeft genomen.
31. In dit advies moedigen wij de Commissie ertoe aan haar inspanningen voor het snel vaststellen van de toekomstige
verordening inzake e-justitie te vergroten. Dit advies bevat een eerste sturing voor het opstellen van een dergelijke
toekomstige verordening en biedt een niet-uitputtende lijst van zaken die in deze toekomstige verordening zouden
moeten worden behandeld, zoals:
— toepassingsgebied van de portaalsite,
— rechtsgrondslag voor gegevensverwerking via de portaalsite,
— verantwoordelijkheden van de Commissie en van de diverse andere partijen die als verantwoordelijken voor de
verwerking betrokken zijn, zoals voor beveiliging en ingebouwde gegevensbescherming,
(1) 2014/333/EU.
(2) COM(2008) 328 final, 30.5.2008.
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— doelbinding en beperkingen op datacombinatie, indien van toepassing.
Gedaan te Brussel, 5 september 2014.

Giovanni BUTTARELLI

Europees adjunct-toezichthouder voor gegevensbescherming

