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(Voorbereidende besluiten krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad
tot wijziging van het besluit van de Raad van 12 maart 1999 houdende vaststelling van de regels
betreffende de verstrekking van persoonsgegevens door Europol aan derde staten en instanties

(2001/C 163/08)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op de Overeenkomst tot oprichting van een Europese
politiedienst (Europolovereenkomst) (1), met name op artikel
18, lid 2,
Gezien het initiatief van het Koninkrijk Zweden (2),
Gezien het advies van het Europees Parlement (3),
Gezien het ontwerp dat is opgesteld door de raad van bestuur
en de raadpleging van het in artikel 24 van de Europolover-
eenkomst bedoelde gemeenschappelijk controleorgaan,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) De Raad dient met eenparigheid van stemmen de algemene

regels aan te nemen betreffende de verstrekking van gege-
vens door Europol aan derde staten of instanties, met in-
achtneming van de omstandigheden bedoeld in artikel 18,
lid 3, van de Europolovereenkomst.

(2) In het licht van de samenwerking tussen Europol en derde
instanties zal de mogelijkheid van verdere overdracht door
derde instanties van van Europol ontvangen persoonsgege-
vens positief bijdragen aan de strijd tegen de georganiseerde
criminaliteit.

(3) Teneinde de belangen van de betrokken lidstaten te be-
schermen en de beginselen van de gegevensbescherming
te waarborgen, dienen er passende bepalingen te worden
vastgesteld ten aanzien van de voorwaarden waaronder ver-
dere gegevensoverdracht kan plaatsvinden.

(4) Het besluit van de Raad van 12 maart 1999 houdende
vaststelling van de regels betreffende de verstrekking van
persoonsgegevens door Europol aan derde staten en instan-
ties (4) moet derhalve dienovereenkomstig worden gewij-
zigd,

STELT DE VOLGENDE REGELS VAST:

Artikel 1

Het besluit van de Raad van 12 maart 1999 houdende vast-
stelling van de regels betreffende de verstrekking van persoons-
gegevens door Europol aan derde staten en instanties wordt
hierbij als volgt gewijzigd:
1. in artikel 4 wordt de eerste alinea vervangen door:

ÐDe directeur informeert de raad van bestuur en het ge-
meenschappelijk controleorgaan zonder onnodig uitstel
over elk besluit tot verstrekking van persoonsgegevens over-
eenkomstig artikel 2, punt 1, onder b), of tot het verlenen

van toestemming voor de verdere overdracht van persoons-
gegevens overeenkomstig artikel 5, punt 5, tweede alinea,
onder b), en over de redenen voor dat besluit.�;

2. aan artikel 5, punt 5, wordt het volgende toegevoegd:
ÐVerdere overdracht door een derde instantie mag plaatsheb-
ben
a) met de voorafgaande toestemming van Europol indien de

derde staat of instantie die de gegevens ontvangt met
Europol een overeenkomst betreffende de verstrekking
van persoonsgegevens heeft gesloten waarbij ook de ver-
dere gegevensoverdracht door de derde staat of instantie
is geregeld;

b) uitzonderlijk, na machtiging door de directeur van Euro-
pol, wanneer hij verdere overdracht van de gegevens
door de derde instantie als absoluut noodzakelijk be-
schouwt
� om de wezenlijke belangen van de betrokken lidstaten

binnen het kader van de doelstelling van Europol te
waarborgen;

� ter voorkoming van op handen zijnd gevaar dat ver-
band houdt met misdaad.

Geen verdere overdracht van door een lidstaat aan Euro-
pol meegedeelde gegevens is toegelaten zonder de in-
stemming van de betrokken lidstaat.�;

3. het volgende artikel wordt toegevoegd:
ÐArtikel 9 bis
Evaluatie

Vanaf 1 januari 2005 worden deze regels geºvalueerd onder
toezicht van de raad van bestuur, die het advies van het
gemeenschappelijk controleorgaan inwint.�.

Artikel 2

1. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die
waarop het wordt aangenomen.
2. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te . . .

Voor de Raad

De voorzitter
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