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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

– gezien Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 

van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), 

– gezien het Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde 

verwerking van persoonsgegevens (European Treaty Series nr. 108) en het aanvullende 

protocol daarbij, 

– gezien zijn resolutie van 26 mei 2016 over trans-Atlantische gegevensstromen1, 

– gezien artikel 45 van Verordening (EU) 2016/679, waarin wordt bepaald dat een derde 

land een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens moet waarborgen op grond 

van zijn nationale wetgeving of de internationale verbintenissen die het is aangegaan, de 

rechtsstatelijkheid, de eerbiediging van de mensenrechten en het bestaan en het effectief 

functioneren van een of meer onafhankelijke toezichthoudende autoriteiten, 

– gezien het arrest van het Europees Hof van Justitie in zaak C-362/14 (Schrems), waarin 

werd verduidelijkt dat een passend beschermingsniveau in een derde land moet worden 

geacht in grote lijnen overeen te komen met het niveau dat binnen de Europese Unie 

wordt gewaarborgd op grond van Richtlijn 95/46/EG, gelezen in samenhang met het 

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, 

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de uitvoering van de 

strategie voor handelsbeleid Handel voor iedereen – Zorgen voor een vooruitstrevend 

handelsbeleid om de mondialisering in goede banen te leiden (COM(201)0491), 

A. overwegende dat de Europese Unie gebonden is aan het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, met inbegrip van artikel 8 betreffende het recht op de bescherming 

van persoonsgegevens, en aan artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie (VWEU) betreffende hetzelfde grondrecht, en aan artikel 2 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU); 

B. overwegende dat over de bescherming van persoonsgegevens bij de sluiting van 

handelsovereenkomsten niet kan worden onderhandeld en dat gegevensbescherming altijd 

uitgesloten is van EU-mandaten voor handelsbesprekingen; 

C. overwegende dat het vrije verkeer van gegevens onlosmakelijk deel uitmaakt van de 

hedendaagse economie, het aanbieden van grensoverschrijdende diensten mogelijk maakt 

en daarmee vele tastbare voordelen oplevert voor de gebruiker, het mondiale bereik 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0233. 
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bevordert van het Europese bedrijfsleven, waaronder kleine en middelgrote 

ondernemingen, en de komende jaren alleen maar zal toenemen; 

D. overwegende dat "vrij verkeer" van gegevens binnen de EU en met derde landen al is 

toegestaan op grond van het EU-kader gegevensbescherming, mits de hierin vastgelegde 

bepalingen worden nageleefd, teneinde ervoor te zorgen dat het in de Unie gewaarborgde 

beschermingsniveau voor persoonsgegevens als gevolg van de doorgifte niet wordt 

uitgehold; 

E. overwegende dat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet alleen de 

regels verduidelijkt voor het bepalen van het beschermingsniveau van derde landen 

(adequaatheidsbesluiten), maar ook een van de instrumenten codificeert die al gebruikt 

worden voor internationale overdrachten (bindende bedrijfsvoorschriften) en voorziet in 

twee aanvullende opties om de overdracht van persoonsgegevens te vereenvoudigen 

(certificeringen en gedragscodes); 

F. overwegende dat de bescherming van persoonsgegevens een grondrecht is en dat hoge 

normen op dit gebied bijdragen aan het scheppen van vertrouwen in de digitale economie 

en zodoende de ontwikkeling van digitale handel bevorderen; overwegende dat het 

bevorderen van een hoog gegevensbeschermingsniveau en het vergemakkelijken van 

internationale handel hand in hand moeten gaan in dit digitale tijdperk; overwegende dat 

de AVG derhalve niet als belemmering voor gegevensstromen mag worden beschouwd; 

G. overwegende dat handelsovereenkomsten een hefboom kunnen zijn voor de verbetering 

van digitale rechten; overwegende dat het opnemen van bepalingen inzake netneutraliteit, 

een verbod op gedwongen ongerechtvaardigde gegevenslokaliseringsvereisten, 

gegevensbeveiliging, beveiliging van gegevensverwerking en -opslag, versleuteling en 

aansprakelijkheid van tussenpersonen in handelsovereenkomsten in het bijzonder de 

bescherming van de vrijheid van meningsuiting kan verbeteren; 

H. overwegende dat het verzamelen, opslaan, verwerken en doorgeven van gegevens 

overeenkomstig het EU-acquis inzake gegevensbescherming en het digitaliseren van die 

gegevens zijn uitgegroeid tot een onlosmakelijk deel van de hedendaagse 

bedrijfsmodellen; 

I. overwegende dat de lidstaten moeten kunnen profiteren van de digitale handel en dat dit 

een nauwe samenwerking tussen de Commissie, de lidstaten en het bedrijfsleven van de 

EU vergt; 

1. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende gegevensoverdracht in 

overeenstemming is met het EU-acquis inzake gegevensbescherming en de EU-normen 

inzake grondrechten, met name op bilateraal niveau middels adequaatheidsbesluiten, en 

op internationaal niveau door in onze handelsovereenkomsten een horizontale bepaling op 

te nemen die het recht van een partij om persoonsgegevens en privacy te beschermen ten 

volle behoudt en ongerechtvaardigde gegevenslokaliseringsvereisten voorkomt, met als 

belangrijkste voorwaarde dat dit recht niet mag worden gebruikt om gegevensstromen te 

beperken om andere redenen dan de bescherming van persoonsgegevens; verzoekt de 

Commissie de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) en het 

toekomstige Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) formeel om advies te 

vragen over dergelijke regels die reeds in voorbereiding zijn; 
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2. bepleit het doelmatige gebruik van alle instrumenten waarin de AVG voorziet met als doel 

een solide juridisch kader te waarborgen, maar erkent tegelijkertijd dat de EU-regels 

inzake de overdracht van persoonsgegevens een verbod kunnen inhouden voor de 

verwerking van dergelijke gegevens in derde landen wanneer zij niet aan de EU-normen 

voldoen; 

3. onderstreept de noodzaak om alle vormen van digitaal protectionisme, waaronder 

ongerechtvaardigde gegevenslokaliseringsvereisten met andere doeleinden dan 

gegevensbescherming, met absolute voorrang aan te pakken, aangezien een dergelijk 

protectionisme in strijd is met de EU-regels op het gebied van gegevensbescherming en de 

efficiëntievoordelen van de digitale handel ondermijnt; benadrukt dat elke beperking van 

gegevensstromen gerechtvaardigd moet worden; 

4. verzoekt de Commissie om te fungeren als maatstaf voor het vaststellen van hoge normen 

betreffende de bescherming van gegevensstromen op internationaal niveau en om de 

aangewezen gegevensbeschermingsinstellingen en -organen van de EU te raadplegen, 

zowel voor als tijdens het onderhandelingsproces van internationale overeenkomsten of 

handelsovereenkomsten die mogelijkerwijs effect zullen hebben op de bescherming van 

gegevens; benadrukt in dit verband de verplichting van de Commissie uit hoofde van 

artikel 218, lid 10, VWEU, om het Parlement in iedere fase van de procedure onverwijld 

en ten volle te informeren; 

5. benadrukt dat het handelsbeleid reeds bijdraagt aan de bestrijding van corruptie, 

bijvoorbeeld door de transparantie van regels en aanbestedingsprocedures te verbeteren en 

door de douaneprocedures te vereenvoudigen; wijst erop dat de digitale handelsstrategie 

nog steeds kan worden gebruikt om corruptie te bestrijden en te zorgen voor de 

tenuitvoerlegging van internationale overeenkomsten en beginselen, eerlijke concurrentie 

op de eengemaakte markt, harmonisering van normen en consumentenbescherming en -

veiligheid; 

6. benadrukt dat, hoewel met de strategie voor de digitale eengemaakte markt vele 

problemen waarmee de digitale handel te kampen heeft worden aangepakt, EU-bedrijven 

nog steeds aanlopen tegen ernstige mondiale belemmeringen, zoals niet-transparante 

regelgeving, overheidsbemoeienis en ongerechtvaardigde gegevenslokalisering en -

opslag; wijst erop dat belangrijke maatregelen in het kader van de strategie voor de 

digitale eengemaakte markt, waaronder het EU-cloudinitiatief en de hervorming van het 

auteursrecht, een internationale dimensie hebben die in een Europese strategie voor de 

digitale handel kan worden aangepakt. 
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