
Samenvatting van het advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming over de 
mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: „Samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving in de EU versterken: het Europees model voor informatie-uitwisseling 

(EIXM)” 

(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 32/08) 

1. Inleiding 

1.1. Raadpleging van de EDPS 

1. Op 7 December 2012 heeft de Commissie de mededeling „Samenwerking op het gebied van rechts
handhaving in de EU versterken: het Europees model voor informatie-uitwisseling (EIXM)” (hierna: „de 
mededeling”) uitgebracht ( 1 ). Op dezelfde dag heeft de Commissie haar goedkeuring gehecht een verslag 
over de uitvoering van het Besluit van de Raad 2008/615/JBZ van 23 juni 2008 inzake de intensivering van 
de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrij
dende criminaliteit (het „Prüm-Besluit”) ( 2 ). Dit verslag zal niet afzonderlijk in dit advies worden becom
mentarieerd, maar wordt hier vermeld om de achtergrond beter te begrijpen. 

2. Voordat de mededeling werd goedgekeurd kreeg de EDPS de gelegenheid om informele opmerkingen 
te maken. Het doet de EDPS deugd dat een aantal van zijn opmerkingen in de mededeling is verwerkt. 

1.2. Achtergrond en doelstellingen van de mededeling 

3. Het programma van Stockholm ( 3 ) heeft tot doel om aan toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden 
en de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht verder te versterken met acties die zich toespitsen op de 
belangen en behoeften van de burgers. Het programma stelt de prioriteiten van de EU op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken voor de periode 2010-2014 vast en omschrijft strategische richtsnoeren voor 
wetgevende en operationele planning op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht, overeenkomstig 
artikel 68 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie („VWEU”) ( 4 ). 

4. In het bijzonder wordt in het programma van Stockholm erkend dat er bij de ontwikkeling van het 
informatiebeheer en de informatie-uitwisseling op het gebied van interne veiligheid in de EU behoefte is aan 
samenhang en consolidatie, en wordt de Raad en de Commissie verzocht een strategie voor het beheer van 
rechtshandhavingsinformatie voor interne veiligheid in de EU met een stevige gegevensbeschermingsregeling 
in de JBZ-sector uit te voeren. Het programma van Stockholm verzoekt de Commissie in dit kader tevens na 
te gaan of er een Europees model voor informatie-uitwisseling (EIDXM) nodig is dat gebaseerd is op de 
evaluatie van de huidige instrumenten op het gebied van informatie-uitwisseling in de EU. Deze evaluatie 
moet helpen te bepalen of deze instrumenten volgens de opzet functioneren en beantwoorden aan de 
doelen van de informatiemanagementstrategie ( 5 ). 

5. In vervolg op het programma van Stockholm publiceerde de Commissie in juli 2010 ( 6 ) een mede
deling (hierna: de „mededeling van 2010”) met voor het eerst een volledig overzicht van alle EU-maatregelen 
op het gebied van de verzameling, de opslag en de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens 
met het oog op rechtshandhaving en migratiebeheer die al zijn ingevoerd, die nu worden ingevoerd of 
waarover wordt gesproken. 

6. In antwoord op het verzoek van het programma van Stockholm en voortbouwend op de mededeling 
van 2010, heeft deze mededeling tot doel om te inventariseren hoe grensoverschrijdende informatie- 
uitwisseling in de praktijk werkt en om mogelijke verbeteringen aan te bevelen. 

3. Conclusies 

37. De EDPS waardeert de algemene aandacht voor gegevensbescherming in de mededeling. Daarin 
wordt de nadruk gelegd op een hoge gegevenskwaliteit, gegevensbeveiliging en gegevensbescherming en 
wordt eraan herinnerd dat, ongeacht in welke combinatie of opeenvolging er informatie wordt uitgewisseld, 
de regels betreffende gegevensbescherming, gegevensbeveiliging en gegevenskwaliteit, alsmede het doel 
waarvoor de instrumenten worden gebruikt, moeten worden geëerbiedigd.
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38. De EDPS: 

— is ingenomen met de conclusie in de mededeling dat noch nieuwe gegevensbanken ter rechtshandhaving 
op EU-niveau, noch nieuwe EU-instrumenten voor informatie-uitwisseling nodig zijn; 

— benadrukt de noodzaak van een volledige evaluatie van de instrumenten en initiatieven op het gebied 
van Justitie en Binnenlandse Zaken, waarvan de uitkomsten moeten leiden tot een breed, geïntegreerd en 
goed gestructureerd EU-beleid inzake informatie- en uitwisselingsbeheer en moedigt de Commissie aan 
de evaluatie van andere huidige instrumenten voort te zetten; 

— moedigt de Commissie aan na te denken over i) de doeltreffendheid van gegevensbeschermingsbegin
selen in het licht van technologische veranderingen, ontwikkelingen met betrekking tot grootschalige IT- 
systemen, het toenemende gebruik van gegevens die in eerste instantie zijn verzameld met een ander 
oogmerk dan verband houdende met misdaadbestrijding, alsmede over ii) de doeltreffendheid voor de 
openbare veiligheid van de huidige tendens om niet-verdachte personen op grote schaal, systematisch en 
proactief te volgen en het werkelijke nut daarvan voor de misdaadbestrijding; de uitkomsten van deze 
gedachtewisselingen moeten leiden tot een breed, geïntegreerd, en goed gestructureerd EU-beleid inzake 
informatie- en uitwisselingsbeheer op dit gebied; 

— onderstreept dat de voortgaande discussies over het voorstel voor een richtlijn de Commissie er niet van 
mogen weerhouden staat op te maken van de problemen en risico’s op het gebied van gegevens
bescherming, en van mogelijke verbeteringen binnen het huidige juridische kader, en beveelt aan gebruik 
te maken van deze discussies, in het bijzonder over het onderscheid tussen de verwerking van gegevens 
van verdachten en niet-verdachten voor de verdere ontwikkeling van het Europees model voor infor
matie-uitwisseling; 

— onderschrijft ten volle de noodzaak bestaande instrumenten te evalueren om ze in overeenstemming te 
brengen met de voorgestelde richtlijn en moedigt de Commissie aan tot verdere actie; 

— moedigt de Commissie aan de evaluatie van huidige instrumenten voort te zetten, tijdens en na hun 
volledige invoering; 

— beveelt aan dat er in de richtsnoeren die de Raad is verzocht te geven ten aanzien van de keuze van het 
kanaal, rekening wordt gehouden met de gevolgen in termen van doelbinding en verantwoordelijkheden; 

— moedigt de Commissie aan de keuze voor het Europolkanaal met gebruikmaking van de SIENA- 
instrumenten als standaardkanaal duidelijker te motiveren en na te gaan of deze keuze in overeen
stemming is met het beginsel van ingebouwde privacy; 

— merkt tot zijn tevredenheid op dat er in de mededeling aan wordt herinnerd dat informatie alleen 
daadwerkelijk mag worden uitgewisseld en gebruikt indien dit wettelijk is toegestaan, wat onder meer 
naleving van regels op het gebied van gegevensbescherming inhoudt, en verzoekt de Commissie een 
begin te maken met een harmonisering van de voorwaarden voor SPOCS, om te zorgen voor eens
luidende vereisten in alle lidstaten en effectieve bescherming van alle personen; 

— beveelt opneming aan van opleidingen op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming, 
zowel in de door de Commissie voorgenomen Regeling, als in de opleidingen waarin de lidstaten 
worden verzocht te voorzien. 

Gedaan te Brussel, 29 april 2013. 

Peter HUSTINX 
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
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