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RICHTLĲN 2000/64/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 7 november 2000

tot wĳziging van de Richtlĳnen 85/611/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG en 93/22/EEG van de Raad met
betrekking tot de uitwisseling van informatie met derde landen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen-
schap, inzonderheid op artikel 47, lid 2, eerste en derde zin,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlĳnen 85/611/EEG (4), 92/49/EEG (5), 92/96/EEG (6)
en 93/22/EEG (7) van de Raad staan toe dat gegevens
worden uitgewisseld tussen de bevoegde autoriteiten en
bepaalde andere autoriteiten of instanties binnen een
lidstaat of tussen de lidstaten. Zĳ staan ook toe dat de
lidstaten met de bevoegde autoriteiten van derde landen
samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling van
gegevens sluiten.

(2) Die mogelĳkheid tot het sluiten van overeenkomsten
voor de uitwisseling van gegevens met derde landen
behoeft, om redenen van consistentie met Richtlĳn 98/
33/EG (8), verruiming zodat ook informatie kan worden
uitgewisseld met bepaalde andere autoriteiten of instan-
ties van die derde landen, mits met betrekking tot de
meegedeelde gegevens passende waarborgen inzake het
beroepsgeheim gelden.

(3) Richtlĳnen 85/611/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG en 93/
22/EEG moeten derhalve worden gewĳzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLĲN VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 50, lid 4, van Richtlĳn 85/611/EEG wordt vervangen
door :

„4. De lidstaten mogen met de bevoegde autoriteiten van
derde landen of met de autoriteiten of instanties van derde
landen, zoals gedefinieerd in de leden 6 en 7, alleen dan
samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling van
gegevens sluiten, als met betrekking tot de meegedeelde

gegevens ten minste gelĳkwaardige waarborgen inzake het
beroepsgeheim gelden als de in dit artikel bedoelde. De
uitwisseling van gegevens moet geschieden ten behoeve van
het uitoefenen van de toezichthoudende taak van de
genoemde autoriteiten of instanties.

Gegevens die afkomstig zĳn van een andere lidstaat mogen
alleen worden doorgegeven met de uitdrukkelĳke instem-
ming van de bevoegde autoriteiten die de gegevens hebben
meegedeeld en in voorkomend geval alleen worden gebruikt
voor de doeleinden waarmee deze autoriteiten ingestemd
hebben.”.

Artikel 2

Artikel 16, lid 3, van Richtlĳn 92/49/EEG, artikel 15, lid 3, van
Richtlĳn 92/96/EEG en artikel 25, lid 3, van Richtlĳn 93/
22/EEG worden vervangen door de volgende tekst:

„3. De lidstaten mogen met de bevoegde autoriteiten van
derde landen of met de autoriteiten of instanties van derde
landen, zoals gedefinieerd in lid 5 en lid 5 bis, alleen dan
samenwerkingsovereenkomsten voor de uitwisseling van
gegevens sluiten, als met betrekking tot de meegedeelde
gegevens ten minste gelĳkwaardige waarborgen inzake het
beroepsgeheim gelden als de in dit artikel bedoelde. De
uitwisseling van gegevens moet geschieden ten behoeve van
het uitoefenen van de toezichthoudende taak van de
genoemde autoriteiten of instanties.

Gegevens die afkomstig zĳn van een andere lidstaat mogen
alleen worden doorgegeven met de uitdrukkelĳke instem-
ming van de bevoegde autoriteiten die de gegevens hebben
meegedeeld en in voorkomend geval alleen worden gebruikt
voor de doeleinden waarmee deze autoriteiten ingestemd
hebben.”.

Artikel 3

1. De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechte-
lĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op 17
november 2002 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die bepa-
lingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door
de lidstaten.

2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang-
rĳke bepalingen van intern recht mee die zĳ op het onder deze
richtlĳn vallende gebied vaststellen.
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Artikel 4

Deze richtlĳn treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 5

Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 7 november 2000.

Voor het Europees Parlement

De voorzitster

N. FONTAINE

Voor de Raad

De voorzitter

L. FABIUS


