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BIJLAGE I: Handelingen die onder het toepassingsgebied van de evaluatie vallen maar
niet hoeven te worden gewijzigd
Handelingen die geen specifieke regels inzake gegevensbescherming bevatten en waarvoor
derhalve geen grandfatheringbepalingen gelden, wat betekent dat de richtlijn daarop al van
toepassing is (zeven handelingen):
1.

Kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het Europees
aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten1;

2.

Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in
de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken2;

3.

Gemeenschappelijk Standpunt 2005/69/GBVB van de Raad van 24 januari 2005 over de
uitwisseling van bepaalde gegevens met Interpol3;

4.

Kaderbesluit 2005/214/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 inzake de toepassing van
het beginsel van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties4;

5.

Kaderbesluit 2006/783/JBZ van de Raad van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van
het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie5;

6.

Kaderbesluit 2008/947/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing
van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en proeftijdbeslissingen
met het oog op het toezicht op proeftijdvoorwaarden en alternatieve straffen6;

7.

Kaderbesluit 2008/909/JBZ van de Raad van 27 november 2008 inzake de toepassing
van het beginsel van wederzijdse erkenning op strafvonnissen waarbij vrijheidsstraffen
of tot vrijheidsbeneming strekkende maatregelen zijn opgelegd, met het oog op de
tenuitvoerlegging ervan in de Europese Unie7.

Handelingen die een verwijzing naar Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad bevatten, welke
overeenkomstig artikel 59, lid 2, van de richtlijn geldt als een verwijzing naar die richtlijn, en
die geen specifieke gegevensbeschermingsregels bevatten (drie handelingen):
1. Kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van 23 oktober 2009 inzake de toepassing,
tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op
beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis8;
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2.

Kaderbesluit 2009/948/JBZ van de Raad van 30 november 2009 over het voorkomen en
beslechten van geschillen over de uitoefening van rechtsmacht bij strafprocedures9;

3.

Richtlijn 2011/99/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011
betreffende het Europees beschermingsbevel10.
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Handelingen met betrekking waartoe reeds wordt onderhandeld over wijzigingen (twee
handelingen):
1. Besluit 2008/633/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 regelt de toegang tot het
Visuminformatiesysteem (VIS) met het oog op het voorkomen, opsporen en
onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten; 11
intrekking ervan wordt beoogd met het voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008,
Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU)
2016/399, Verordening XX/2018 [de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking
2004/512/EG, en tot intrekking van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad12;
2. Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van
26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale
bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de
lidstaten wordt ingediend13; intrekking ervan wordt beoogd met het voorstel voor een
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instelling van
“Eurodac” voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een
doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de
criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de
behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan
van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend, voor de
identificatie van een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land of staatloze en
betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om
vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving
(herschikking)14.
Internationale overeenkomsten die uitsluitend bindend zijn voor de lidstaten of
Schengenstaten die gehouden zijn de richtlijn in hun nationale rechtsorde om te zetten en
waar de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten met het oog op
rechtshandhaving uit hoofde van dergelijke overeenkomsten onderworpen is aan nationale
wetgeving tot omzetting van de richtlijn (drie handelingen):
1. Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de
douaneadministraties (Napels II-overeenkomst)15;
2. Akte van de Raad van 29 mei 2000 tot vaststelling, overeenkomstig artikel 34 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie, van de Overeenkomst betreffende de wederzijdse
rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie16;
3. Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek IJsland en het Koninkrijk
Noorwegen inzake de toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van
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29 mei 2000 betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de
Europese Unie en het bijbehorende protocol van 200117;
Verdrag betreffende wederzijdse rechtshulp tussen de VS en de EU:
1. Overeenkomst betreffende wederzĳdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese
Unie en de Verenigde Staten van Amerika18.
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BIJLAGE II: Handelingen die moeten worden gewijzigd
1. Kaderbesluit 2002/465/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake gemeenschappelĳke
onderzoeksteams19;
2. Besluit 2005/671/JBZ van de Raad van 20 september 2005 betreffende informatieuitwisseling en samenwerking in verband met strafbare feiten van terroristische aard20;
3. Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad van 18 december 2006 betreffende de
vereenvoudiging van de uitwisseling van informatie en inlichtingen tussen de
rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie21;
4. Besluit 2007/845/JBZ van de Raad van 6 december 2007 betreffende de samenwerking
tussen de nationale bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen op het
gebied van de opsporing en de identificatie van opbrengsten van misdrijven of andere
vermogensbestanddelen die hun oorsprong vinden in misdrijven22;
5. Besluit 2008/615/JBZ van de Raad van 23 juni 2008 inzake de intensivering van de
grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van terrorisme en
grensoverschrijdende criminaliteit23 en Besluit 2008/616/JBZ van de Raad van
23 juni 2008 betreffende de uitvoering van Besluit 2008/615/JBZ inzake de
intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter
bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit24;
6. Besluit 2009/917/JBZ van de Raad van 30 november 2009 inzake het gebruik van
informatica op douanegebied25;
7. Overeenkomst tussen de Europese Unie en Japan betreffende wederzijdse rechtshulp in
strafzaken26;
8. Richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014
betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken27;
9. Richtlijn (EU) 2015/413 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 ter
facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over
verkeersveiligheidsgerelateerde verkeersovertredingen28;
10. Richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over
het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen,
opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige
criminaliteit29.

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

PB L 162 van 20.6.2002, blz. 1.
PB L 253 van 29.9.2005, blz. 22.
PB L 386 van 29.12.2006, blz. 89.
PB L 332 van 18.12.2007, blz. 103.
PB L 210 van 6.8.2008, blz. 1.
PB L 210 van 6.8.2008, blz. 12.
PB L 323 van 10.12.2009, blz. 20.
PB L 39 van 12.2.2010, blz. 20.
PB L 130 van 1.5.2014, blz. 1.
PB L 68 van 13.3.2015, blz. 9.
PB L 119 van 4.5.2016, blz. 132.

4

