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Het Europees Comité voor gegevensbescherming heeft de volgende verklaring vastgesteld:
Ten eerste wil het Comité benadrukken dat deze verklaring geen afbreuk doet aan zijn eerdere
standpunten, waaronder verklaring 3/20191 en zijn verklaring van 25 mei 20182. Onder geen enkel
beding mag de e-privacyverordening het door de huidige e-privacyrichtlijn (2002/58/EG) geboden
beschermingsniveau verlagen. De e-privacyverordening moet de algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) aanvullen met sterke extra waarborgen voor vertrouwelijkheid en
bescherming voor alle soorten van elektronische communicatie.
Ten tweede is het Comité verheugd over de doelstelling van het voorzitterschap van de Raad om tot
een algemene oriëntatie te komen zodat met de onderhandelingen met het Europees Parlement kan
worden begonnen en de e-privacyverordening zo snel mogelijk kan worden aangenomen. Het Comité
heeft echter zijn bezorgdheid geuit over enkele nieuwe koerslijnen die zijn uitgezet bij de
besprekingen van de Raad over de handhaving van de toekomstige e-privacyverordening, aangezien
Europees Comité voor gegevensbescherming, Verklaring 3/2019 over een ePrivacy-verordening, vastgesteld
op 13 maart 2019, beschikbaar op:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_nl_0.pdf
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Verklaring van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) over de herziening van de ePrivacy
Verordening en de gevolgen daarvan voor de bescherming van personen in verband met de privacy en de
vertrouwelijkheid van hun communicatie, vastgesteld op 25 mei 2018, beschikbaar op:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_nl.pdf
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die zouden kunnen leiden tot gefragmenteerd toezicht, ingewikkelde procedures en een gebrek aan
consistentie en rechtszekerheid voor particulieren en bedrijven.
Het Comité wijst erop dat de voorgestelde verordening moet zorgen voor een uniforme toepassing in
alle lidstaten en voor alle soorten verwerkingsverantwoordelijken. Voorgestelde wijzigingen van de
ontwerpverordening die deze doelstelling kunnen ondermijnen, moeten worden vermeden zodat een
gelijk speelveld voor elke aanbieder wordt verzekerd en het door het Handvest beschermde
grondrecht op vertrouwelijkheid van elektronische communicatie wordt gewaarborgd, waarbij ook
rekening moet worden gehouden met de toepasselijke jurisprudentie van het HvJ-EU.
Met betrekking tot lopende besprekingen over de verdere verwerking van metagegevens van
elektronische communicatie herhaalt het Comité dat het volledig achter de aanpak van de
voorgestelde verordening staat, die gebaseerd is op ruime verbodsbepalingen, beperkte
uitzonderingen en toestemming van de betrokkene, waarbij het nogmaals benadrukt dat
metagegevens van elektronische communicatie nog steeds zonder toestemming mogen worden
verwerkt mits de gegevens daadwerkelijk zijn geanonimiseerd.
Het Comité staat ook achter het opnemen van voorschriften in artikel 8 met betrekking tot informatie
in verband met televisieomroepdiensten of software-updates. Die voorschriften moeten op
privacyvriendelijke wijze worden ontworpen. Het Comité betreurt daarnaast de gemiste kans om
duidelijke richtsnoeren op te stellen over de zogenaamde “cookie walls”.
Ten derde wil het Comité onderstrepen dat veel bepalingen in de toekomstige e-privacyverordening
betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Overeenkomstig artikel 8, lid 3, van het
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie moet een onafhankelijke autoriteit toezicht
houden op deze verwerkingsactiviteiten. Zoals oorspronkelijk werd voorgesteld door de Europese
Commissie3, dient dit toezicht te worden toevertrouwd aan dezelfde nationale autoriteiten die
verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de AVG, teneinde een hoog beschermingsniveau van
persoonsgegevens te waarborgen en procedurele en rechtszekerheid te garanderen. In haar voorstel
heeft de Europese Commissie beklemtoond dat het mechanisme voor samenwerking en coherentie
van de algemene verordening gegevensbescherming van toepassing zou zijn. Bovendien legde de
Commissie vast dat alle toezichthoudende autoriteiten die toezien op de handhaving van de eprivacyverordening onafhankelijk moeten zijn.
Verder is het van essentieel belang te zorgen voor een in de hele EU geharmoniseerde interpretatie
en handhaving van de onderdelen van de e-privacyverordening die betrekking hebben op de
verwerking van persoonsgegevens, zodat een gelijk speelveld op digitale eengemaakte markt kan
worden gewaarborgd. Hoofdstuk VII van de AVG voorziet reeds in een goed werkend mechanisme
voor samenwerking en coherentie binnen het werkgebied van het Comité; dit mechanisme moet ook
worden gebruikt voor het toezicht op de toepassing van de e-privacyverordening voor zover deze
gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.

Europese Commissie, Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad met betrekking
tot de eerbiediging van het privéleven en de bescherming van persoonsgegevens in elektronische communicatie,
en tot intrekking van Richtlijn 2002/58/EG (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie),
Brussel,
10
januari
2017,
beschikbaar
op:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/NL/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010
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Verwerkingsverantwoordelijken zouden ook baat hebben bij één enkel contactpunt voor alle
verwerkingen van persoonsgegevens die vallen onder de e-privacyverordening. Zo zou worden
vermeden dat zij met meerdere toezichthoudende autoriteiten moeten communiceren, wat tot
uiteenlopende normen en interpretaties zou kunnen leiden. Dit sluit niet uit dat andere betrokken
autoriteiten verantwoordelijk kunnen zijn voor onderdelen die geen verband houden met de
verwerking van persoonsgegevens, en zo nodig ook kunnen samenwerken met
gegevensbeschermingsautoriteiten. Het Comité herinnert er ook aan dat er een duidelijke onderlinge
samenhang bestaat tussen de bevoegdheden van uit hoofde van de huidige e-privacyrichtlijn
bevoegde nationale autoriteiten en die van gegevensbeschermingsautoriteiten4. Wanneer de
bepalingen inzake de verwerking van persoonsgegevens in de huidige e-privacyrichtlijn en de
toekomstige e-privacyverordening vervlochten zijn met de verwerking van persoonsgegevens in de
zin van de AVG en de desbetreffende bepalingen van de AVG, mogen zij niet afzonderlijk worden
toegepast. Voor een consistente interpretatie en handhaving van beide stelsels van regels zou
daarom, voor zover deze betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens, op de meest
efficiënte wijze kunnen worden gezorgd door de handhaving van die onderdelen van de eprivacyverordening en de AVG aan een en dezelfde autoriteit toe te vertrouwen. Kortom, de
toekomstige e-privacyverordening moet verbetering brengen in deze procedurele situatie, in plaats
van voor meer complexiteit zorgen.
Bovendien dreigt de Raad verdere procedurele onzekerheid te creëren indien nationale bevoegde
autoriteiten die geen lid van het Comité zijn, met het Comité zouden moeten samenwerken. De
toekomstige e-privacyverordening moet een duidelijk kader bieden voor de samenwerking tussen
gegevensbeschermingsautoriteiten die optreden als toezichthoudende autoriteiten en bevoegd zijn
uit hoofde van de AVG en autoriteiten die over de benodigde deskundigheid beschikken, zodat hun
samenwerking doeltreffend kan verlopen.
Gezien het bovenstaande nodigt het Comité de lidstaten ertoe uit steun te verlenen aan een meer
doeltreffende en consistente e-privacyverordening, zoals oorspronkelijk voorgesteld door de
Europese Commissie en zoals gewijzigd door het Europees Parlement.
Voor het Europees Comité voor gegevensbescherming
De voorzitter
(Andrea Jelinek)

Europees Comité voor gegevensbescherming, Advies 5/2019 over de wisselwerking tussen de e-privacyrichtlijn
en de algemene verordening gegevensbescherming, met name wat betreft de taken en bevoegdheden van
gegevensbeschermingsautoriteiten, vastgesteld op 12 maart 2019, beschikbaar op:
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/styrelsens-yttrande-art-64/opinion-52019-interplaybetween-eprivacy_nl
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