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DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
Samenvatting van het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS)
over de wijziging van voorstel COM(2011) 628 definitief/2 van de Commissie voor een verordening
van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid (hierna „de wijziging” genoemd)
(De volledige tekst van dit advies is beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal op de website van de EDPS
http://www.edps.europa.eu)
(2013/C 100/04)
I. Inleiding
I.1. Raadpleging van de EDPS
1.
Op 25 september 2012 ging de Commissie over tot de aanneming van de wijziging van voorstel
COM(2011) 628 definitief/2 van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de
Raad inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
(hierna „de wijziging” genoemd). De wijziging van het Commissievoorstel werd aan de EDPS toegezonden
voor raadpleging.
2.
Voordat de wijziging werd aangenomen, kreeg de EDPS de gelegenheid om informele opmerkingen te
maken. In een eerder stadium had de EDPS een advies uitgebracht over de wetgevingsvoorstellen inzake de
toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (hierna „het GLB” genoemd) (1).
I.2. Achtergrond van de wijziging
3.
In het arrest-Schecke (2) werd een aantal bepalingen met betrekking tot de bekendmaking van infor
matie over natuurlijke personen die begunstigde zijn van financiële middelen van het GLB, ongeldig ver
klaard door het Europees Hof van Justitie. Met de wijziging wordt een nieuw hoofdstuk inzake transparantie
toegevoegd aan het voorstel voor een verordening inzake de financiering, het beheer en de monitoring van
het GLB (3). Dit hoofdstuk bevat nieuwe bepalingen met betrekking tot de bekendmaking van begunstigden
van financiële middelen van het GLB, met als doel rekening te houden met het arrest van het Hof van
Justitie in de zaak-Schecke.
IV. Conclusie
20.
De EDPS is ingenomen met de inspanningen die de Commissie heeft verricht om een goed evenwicht
te bewaren tussen enerzijds het beginsel van transparantie en anderzijds het recht van begunstigden op
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens.
21.

De EDPS beveelt echter tevens de volgende punten aan:

— de vrijstelling van de bekendmaking voor begunstigden onder de drempel zou alleen moeten gelden
voor natuurlijke personen (artikel 110 ter);
— in overweging 70 quater zou beter moeten worden onderbouwd waarom de doelstelling van trans
parantie niet kan worden bereikt met andere, minder indringende maatregelen en waarom andere wijzen
van bekendmaking minder geschikt zijn bevonden;
— er zou een aanvullende bepaling moeten worden opgenomen om te bewerkstelligen dat in geval van
kleine gemeenschappen uitsluitend geaggregeerde gegevens worden bekendgemaakt;
(1) Zie het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over de wetgevingsvoorstellen voor het
gemeenschappelijk landbouwbeleid na 2013 (PB C 35 van 9.2.2012, blz. 1).
(2) EHvJ, 9.11.2010, Schecke en Eifert, gevoegde zaken C-92/09 en C-93/09.
(3) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de financiering, het beheer en de
monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (COM(2011) 628 definitief).
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— in de preambule zou de duur voor de bekendmaking van de gegevens waarvoor gekozen is in arti
kel 110 bis, lid 3, onderbouwd moeten worden;
— de aan betrokkenen te verstrekken informatie zou moeten worden aangevuld in artikel 110 quater.

Gedaan te Brussel, 9 oktober 2012.
Giovanni BUTTARELLI
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