
ADVIEZEN 

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR 
GEGEVENSBESCHERMING 

Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een 
verordening van de Raad tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving 

van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen 

(2009/C 151/03) 

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING, 

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, en met name op artikel 286, 

Gelet op het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie, en met name op artikel 8, 

Gelet op Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van per
soonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, 

Gelet op Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parle
ment en de Raad van 18 december 2000 inzake de bescher
ming van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en 
organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, met 
name op artikel 41, 

Gezien het verzoek om advies op grond van artikel 28, lid 2, 
van Verordening (EG) nr. 45/2001, dat op 14 november 2008 
is toegezonden aan de Europese Toezichthouder voor gegevens
bescherming (hierna „de EDPS”), 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 

I. INLEIDENDE OPMERKINGEN 

1. De Commissie heeft op 14 november 2008 een voorstel 
aangenomen voor een verordening van de Raad tot vast
stelling van een communautaire controleregeling die de 
naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserij
beleid moet garanderen (hierna „het voorstel”). De Com
missie heeft het voorstel voor raadpleging naar de EDPS 
gestuurd, overeenkomstig artikel 28, lid 2, van Verordening 
(EG) nr. 45/2001 ( 1 ). 

2. De Commissie heeft diezelfde dag nog twee andere instru
menten aangenomen als onderdeel van het visserijpakket: 
een mededeling betreffende het voorstel voor een verorde
ning van de Raad tot vaststelling van een communautaire 
controleregeling die de naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, en een 
werkdocument van de Commissiediensten (effectbeoor
deling) bij het voorstel voor een verordening van de 
Raad tot vaststelling van een communautaire controlerege
ling die de naleving van de regels van het gemeenschappe
lijk visserijbeleid moet garanderen. Deze twee documenten 
vormden samen met het voorstel het pakket dat voor raad
pleging naar de EDPS is gestuurd. 

3. Het gemeenschappelijk visserijbeleid heeft, krachtens 
Verordening (EG) nr. 2371/2002 van de Raad van 
20 december 2002 inzake de instandhouding en de duur
zame exploitatie van de visbestanden in het kader van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid ( 2 ), tot doel te garanderen 
dat de levende aquatische hulpbronnen worden geëxploi
teerd in omstandigheden die economisch, ecologisch en 
sociaal duurzaam zijn. 

4. Het voorstel voorziet in de vaststelling van een com
munautaire regeling voor de controle, het toezicht, de be
waking, de inspectie en de handhaving van de regels van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid. 

5. Het verheugt de EDPS dat hij over deze aangelegenheid is 
geraadpleegd en hij beveelt aan van deze raadpleging in de 
preambule van het voorstel melding te maken, zoals ook is 
gebeurd in een aantal andere wetgevingsteksten waarover 
de EDPS is geraadpleegd, overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 45/2001. 

6. De EDPS herinnert eraan dat hij op 3 oktober 2008 infor
meel opmerkingen heeft geformuleerd over een ontwerp 
van het voorstel. Hij heeft toen onderstreept dat niet alleen 
bij de overdracht en de uitwisseling van persoonsgegevens, 
maar ook bij het verzamelen ervan het rechtskader voor 
gegevensbescherming in acht moet worden genomen.
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( 1 ) Verordening (EG) nr. 45/2001van het Europees Parlement en de 
Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van na
tuurlijke personen in verband met de bescherming van persoons
gegevens door de communautaire instellingen en organen en betref
fende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 12.1.2001, 
blz. 1). ( 2 ) PB L 358 van 31.12.2002, blz. 59.



7. Tot slot beklemtoont de EDPS dat in dit advies slechts op 
enkele bepalingen van het voorstel (de overwegingen 36 
tot en met 38 en de artikelen 102 tot en met 108) wordt 
ingegaan. 

II. ACHTERGROND EN CONTEXT 

8. Gegevensbeschermingsbepalingen zijn om verschillende re
denen van belang in het kader van dit voorstel. Ten eerste 
voorziet het voorstel in de verwerking van diverse gege
vens, die in bepaalde gevallen als persoonsgegevens kunnen 
worden aangemerkt. Wanneer bijvoorbeeld een identificatie 
van een vaartuig wordt verlangd, bevat deze normaal ge
zien een verwijzing naar de kapitein van het vaartuig of 
diens vertegenwoordiger. In een aantal bepalingen van het 
voorstel wordt ook duidelijk benadrukt dat de naam van de 
eigenaar of van de kapitein van het vaartuig moet worden 
meegedeeld. De gegevens hebben in die gevallen niet alleen 
betrekking op het vaartuig, maar ook op identificeerbare 
personen die betrokken zijn bij de wijze waarop het vaar
tuig wordt gebruikt en de naleving van de regels van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid wordt gegarandeerd. Het 
voorstel voorziet bovendien ook in de overdracht van 
deze gegevens en de uitwisseling van informatie tussen 
de lidstaten onderling alsook met de Commissie of het 
Communautair Bureau voor visserijcontrole. De EDPS 
neemt er voorts nota van dat het voorstel in bepaalde 
omstandigheden in het gebruik van geaggregeerde gegevens 
voorziet. Om al deze redenen moet het rechtskader voor 
gegevensbescherming worden geëerbiedigd. 

9. De EDPS stelt tot zijn voldoening vast dat in het voorstel 
duidelijk wordt gespecificeerd dat het Europese rechtskader 
voor de bescherming van persoonsgegevens (Richtlijn 
95/46/EG ( 1 ) en Verordening (EG) nr. 45/2001) van toe
passing is wanneer de lidstaten of de Commissie in het 
kader van de toepassing van de verordening persoonsgege
vens verwerken. Deze beginselen zijn opgenomen in de 
overwegingen 36 tot en met 38 en in de artikelen 104 
en 105. 

10. Het lijdt geen twijfel — zoals in de overwegingen wordt 
aangegeven — dat voor de verwerking van persoonsgege
vens duidelijke regels moeten worden vastgesteld met het 
oog op rechtszekerheid en transparantie en om de bescher
ming te garanderen van de fundamentele rechten, en met 
name van het recht op bescherming van het privéleven van 
personen en van hun persoonsgegevens. 

III. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN 
VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS 

11. Artikel 104 van het voorstel heeft specifiek betrekking op 
de bescherming van persoonsgegevens, terwijl artikel 105 
over vertrouwelijkheid en het beroeps- en handelsgeheim 
gaat. In artikel 104 komen de algemene beginselen van 

Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001 aan 
bod, terwijl artikel 105 een verdere ontwikkeling is van 
specifieke aspecten van de vertrouwelijkheid van de ver
werkte gegevens. 

12. De EDPS is verheugd dat in beide artikelen beperkingen en 
verwijzingen zijn opgenomen wat betreft het gebruik en de 
overdracht van de gegevens van natuurlijke personen, met 
eerbiediging van Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) 
nr. 45/2001. 

13. De EDPS wenst een aantal opmerkingen te formuleren met 
betrekking tot artikel 104, lid 2, waarin het volgende 
wordt bepaald: „De namen van natuurlijke personen worden 
niet aan de Commissie of aan een andere lidstaat meegedeeld, 
behalve indien een dergelijke mededeling uitdrukkelijk in deze 
verordening wordt voorgeschreven of indien zulks noodzakelijk 
is met het oog op het voorkomen of vervolgen van inbreuken 
of met het oog op de verificatie van kennelijke inbreuken. De in 
lid 1 bedoelde gegevens worden niet doorgegeven, tenzij zij in een 
zodanige vorm met andere gegevens zijn samengevoegd dat het 
niet mogelijk is natuurlijke personen direct of indirect te identi
ficeren.”. Ten eerste is de EDPS van oordeel dat artikel 104, 
lid 2, zoals het thans is geformuleerd, een onterechte be
perking van de reikwijdte van de bescherming inhoudt. In 
de tekst moet duidelijk worden gemaakt dat de bescher
ming niet alleen op de overdracht van de namen van 
natuurlijke personen, maar ook op andere persoonsgege
vens ( 2 ) slaat. Hij vraagt derhalve dat de formulering op
nieuw wordt bekeken, zodat ook dit aspect in de tekst 
wordt weergegeven. De EDPS stelt ook voor om de tweede 
zin van dit lid als volgt te wijzigen: „De in dit artikel bedoelde 
gegevens …”, zodat voor een betere samenhang wordt ge
zorgd, aangezien lid 1 hoofdzakelijk een verwijzing is naar 
het communautaire rechtskader voor de bescherming van 
persoonsgegevens. 

14. Artikel 105 heeft betrekking op vertrouwelijkheid en het 
beroeps- en handelsgeheim. Deze bepaling is van toepas
sing ongeacht of de gegevens al dan niet als persoonsgege
vens kunnen worden aangemerkt. De leden 1 tot en met 3 
hebben kennelijk tot doel, algemene beginselen inzake ver
trouwelijkheid vast te leggen, terwijl lid 4 bedoeld is om in 
bepaalde gevallen in aanvullende bescherming te voorzien, 
ook al is de strekking van dit lid niet geheel duidelijk. De 
EDPS ziet grote overeenstemming tussen artikel 105, lid 4, 
onder a), van het voorstel en artikel 4, lid 1, onder b), van 
Verordening (EG) nr. 1049/2001 betreffende de toegang 
van het publiek tot documenten van het Europees Parle
ment, de Raad en de Commissie, die door de EDPS aan een 
grondige analyse is onderworpen ( 3 ). Destijds is met betrek
king tot artikel 4, lid 1, onder b), van die verordening de 
kritiek geuit dat de bepaling geen uitsluitsel bood over de
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( 1 ) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke per
sonen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en be
treffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281 van 
23.11.1995, blz. 31). 

( 2 ) In artikel 2, onder a), van Richtlijn 95/46/EG, gedefinieerd als „iedere 
informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuur
lijke persoon”. Dit omvat ook bijvoorbeeld informatie over het ge
drag van een persoon en over eventuele maatregelen die jegens een 
persoon zijn getroffen. 

( 3 ) Zie bijvoorbeeld het Advies van de Europese Toezichthouder voor 
gegevensbescherming van 30 juni 2008 over het voorstel voor een 
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parle
ment, de Raad en de Commissie (beschikbaar op de website van de 
EDPS).



precieze relatie tussen de toegang tot documenten en het 
recht op privacy en op bescherming van persoonsgegevens. 
Dit artikel is ook voor het Gerecht van eerste aanleg be
twist ( 1 ). Momenteel dient voor het Hof van Justitie een 
hogere voorziening op rechtsgronden ( 2 ). De EDPS ver
zoekt de communautaire wetgever om artikel 105, lid 4, 
van het voorstel te verduidelijken op het punt van de 
daarin beoogde nadelen, die de bescherming van persoons
gegevens in het kader van het gemeenschappelijk visserij
beleid zouden ondermijnen, en wat betreft de gevolgen op 
het vlak van de toegang van het publiek of andere situaties 
die onder deze bepaling vallen. 

15. De EDPS stelt voor dat de communautaire wetgever tevens 
de verhouding van artikel 105, lid 4, tot artikel 105, lid 6, 
verduidelijkt. Hoewel het ene lid betrekking lijkt te hebben 
op de toegang van het publiek en de mogelijke beperkin
gen ervan en het andere lid verband houdt met verdere 
rechtsmiddelen en procedures, valt het onderscheid niet 
duidelijk op te maken uit de gekozen formulering. Verdere 
verduidelijking is nodig. 

16. Onverminderd de toepasselijkheid van Richtlijn 95/46/EG 
en van Verordening (EG) nr. 45/2001, onderkent de EDPS 
dat uitzonderingen en beperkingen van de bescherming 
van persoonsgegevens mogelijk zijn, conform artikel 13 
van Richtlijn 95/46/EG ( 3 ). De EDPS zou echter graag 
zien dat de communautaire wetgever vermeldt in welke 
specifieke gevallen zulke uitzonderingen mogelijk zijn, en 
in welke situaties bedoeld gebruik van gegevens kan plaats
vinden, voor zover dit in de huidige context relevant kan 
zijn. 

IV. NATIONAAL ELEKTRONISCH GEGEVENSBESTAND 

17. In artikel 102, lid 3, van het voorstel wordt het volgende 
bepaald: „De lidstaten zetten een geautomatiseerd gegevens
bestand op voor het in lid 1 bedoelde valideringssysteem, ermee 
rekening houdend dat het beginsel inzake de kwaliteit van gege
vens van toepassing is op geautomatiseerde gegevensbestan
den.” ( 4 ). De EDPS stelt tot zijn voldoening vast dat in 
artikel 102 van het voorstel het beginsel van de kwaliteit 
van gegevens wordt geïmplementeerd ( 5 ) wanneer de lid
staten een geautomatiseerd gegevensbestand creëren om 
vissersvaartuigen of marktdeelnemers ten aanzien waarvan 
herhaaldelijk inconsistenties in gegevens zijn geconstateerd, 
te kunnen identificeren en foute gegevens te kunnen cor
rigeren. 

18. Een eerste voorbeeld van de implementatie van het beginsel 
van de kwaliteit van gegevens kan worden gevonden in de 
vereiste kenmerken van het geautomatiseerde systeem. 
Overeenkomstig artikel 102, lid 1, omvat het geautomati
seerde systeem: procedures voor het controleren van de 
kwaliteit van alle overeenkomstig de verordening geregis- 
treerde gegevens; kruiscontroles, analyse en verificatie van 
alle overeenkomstig de verordening geregistreerde gege
vens; procedures voor het controleren van de inachtneming 
van de termijnen voor de indiening van alle overeenkom

stig de verordening geregistreerde gegevens. Een ander 
voorbeeld van de implementatie van het beginsel van de 
kwaliteit van gegevens is artikel 102, lid 2, waarin wordt 
gespecificeerd dat aan de hand van het valideringssysteem 
inconsistenties tussen aan elkaar gerelateerde gegevens on
middellijk moeten kunnen worden vastgesteld en behan
deld. De EDPS is van mening dat een consequente fol
low-up inhoudt dat inconsistenties en achterhaalde gege
vens worden geschrapt. Er zou derhalve in een vorm van 
geautomatiseerde controle van de opslagtermijn van gege
vens moeten worden voorzien, om ervoor te zorgen dat 
inconsistenties niet in het systeem blijven hangen. 

19. Een andere reden om nadruk te leggen op de eerbiediging 
van het beginsel van de kwaliteit van gegevens is te vinden 
in artikel 103, dat betrekking heeft op de mededeling van 
gegevens van het geautomatiseerde gegevensbestand. In dit 
artikel wordt bepaald dat de Commissie te allen tijde zon
der voorafgaande kennisgeving rechtstreekse realtimetoe
gang heeft tot de geautomatiseerde gegevensbestanden 
van de lidstaten. Het doel van de toegang voor de Com
missie is juist, de Commissie in staat te stellen de kwaliteit 
van de gegevens te controleren. 

20. In artikel 103 wordt echter ook bepaald dat de Commissie 
de mogelijkheid krijgt om deze gegevens voor eender 
welke periode of eender welk aantal vaartuigen te down- 
loaden. In dit verband verzoekt de EDPS dat de com
munautaire wetgever zich beraadt op de invoering van 
aanvullende voorschriften betreffende de controle op de 
door functionarissen van de Commissie gedownloade in
formatie, die in overeenstemming zijn met het specifieke 
doel van de verordening. Deze toegang tot informatie moet 
in overeenstemming zijn met de in de verordening opge
nomen beperkingen. 

21. Een ander element dat in deze context in overweging moet 
worden genomen, heeft te maken met het feit dat thans 
geen specifieke termijn wordt genoemd voor de opslag van 
de gegevens die in het geautomatiseerde gegevensbestand 
zijn opgenomen. In artikel 108 van het voorstel is evenwel 
bepaald dat het geautomatiseerde gegevensbestand onder
deel is van de gegevensbestanden die toegankelijk zijn in 
het beveiligde deel van nationale websites. Voor dit bevei
ligde deel is in een bewaartermijn (minimum 3 jaar) voor
zien. Gelet op de opmerkingen die hierna worden gefor
muleerd met betrekking tot de bewaartijd van gegevens in 
het beveiligde deel van nationale websites (hoofdstuk V 
hieronder), moet de communautaire wetgever ook voorzien 
in bepalingen met betrekking tot de termijn van opslag van 
gegevens op nationaal niveau, die slechts zo lang mogen 
worden opgeslagen als nodig is voor de toepassing van 
deze verordening en nadien moeten worden geschrapt. 
De voorgestelde bepaling strookt met artikel 6, onder e), 
van Richtlijn 95/46/EG en artikel 4, onder e), van Verorde
ning (EG) nr. 45/2001. 

22. In gevallen zoals het onderhavige zou de Commissie bo
vendien gegevens (en soms persoonsgegevens) verwerken, 
waardoor Verordening (EG) nr. 45/2001 op deze verwer
king toepasselijk zou worden. De door de Commissie uit
geoefende controle op het gebruik van de gegevens door 
haar diensten kan een voorafgaande controle door de EDPS
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( 1 ) Arrest van 8 november 2007, Bavarian Lager tegen Commissie, T- 
194/04. Twee andere, nog hangende zaken gaan over hetzelfde 
onderwerp. 

( 2 ) Aanhangige zaak C-28/08P, Commissie tegen Bavarian Lager, PB 
C 79, van 29.3.2008, blz. 21. 

( 3 ) Zie ook artikel 20 van Verordening (EG) nr. 45/2001. 
( 4 ) In de Engelse versie van de geciteerde tekst is een aperte fout („... is 

applicable”) gecorrigeerd. 
( 5 ) Zie meer algemeen artikel 6 van Richtlijn 95/46/EG.



noodzakelijk maken, op basis van artikel 27 van Verorde
ning (EG) nr. 45/2001 ( 1 ). De EDPS verzoekt dat de Com
missie zich beraadt op de eventuele noodzaak van aanmel
ding van het systeem met het oog op voorafgaande con
trole. 

V. NATIONALE WEBSITES 

23. Artikel 106 heeft betrekking op de creatie door elke lid
staat van een officiële website, die toegankelijk is via Inter
net en uit een publiek toegankelijk deel en een beveiligd 
deel bestaat. Wat het beveiligde deel van de website betreft, 
bevat artikel 108 van het voorstel beginselen met betrek
king tot: de daarin opgenomen lijsten en gegevensbestan
den (lid 1); de rechtstreekse uitwisseling van informatie met 
andere lidstaten, de Commissie of de door haar aange
wezen instantie (lid 2); de toegang op afstand voor de 
Commissie of de door haar aangewezen instantie (lid 3); 
de ontvangers in de lidstaten of in de Commissie of de 
door haar aangewezen instantie waaraan de gegevens ter 
beschikking worden gesteld (lid 4) en de termijn van op
slag (minimum drie jaar) van de gegevens (lid 5). 

24. De EDPS wenst de communautaire wetgever te attenderen 
op de artikelen 25 en 26 van Richtlijn 95/46/EG, met 
betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens aan 
autoriteiten van derde landen. In artikel 108, lid 2, van 
het voorstel wordt bepaald dat elke lidstaat op het bevei
ligde onderdeel van zijn website een nationaal informatie
systeem voor de visserij opzet, dat de rechtstreekse elek
tronische uitwisseling van gegevens met andere lidstaten, 
de Commissie of de door haar aangewezen instantie mo
gelijk maakt, als bedoeld in artikel 109. Artikel 109 bevat 
echter geen verwijzing naar een lijst van aangewezen in
stanties, maar beklemtoont dat de autoriteiten die verant
woordelijk zijn voor de uitvoering van deze verordening in 
de lidstaten, met elkaar, met de autoriteiten van derde staten, 
met de Commissie en de door haar aangewezen instantie 
samenwerken om de naleving van deze verordening te 
waarborgen. 

25. Naar het oordeel van de EDPS bestaat er een discrepantie 
tussen de inhoud van artikel 108, lid 2, en artikel 109 wat 
de autoriteiten van derde landen betreft. Ten eerste wordt 
gezegd dat de autoriteiten van derde landen samenwerken 
met de lidstaten, maar in artikel 108 wordt niet naar deze 
autoriteiten verwezen. Ten tweede wenst de EDPS te onder
strepen dat indien in het kader van deze samenwerking 
overdracht van gegevens aan derde landen wordt overwo
gen, de artikelen 25 en 26 van Richtlijn 95/46/EG moeten 
worden nageleefd, en met name de eis dat het betrokken 
derde land een adequaat niveau van bescherming 
garandeert. 

26. Wat betreft de toegang op afstand (lid 3) die door de 
lidstaat aan functionarissen van de Commissie wordt gebo
den, is de EDPS verheugd dat deze gebaseerd is op elek
tronische certificaten die door de Commissie of de door 
haar aangewezen instantie worden gegenereerd. 

27. Het verheugt de EDPS dat in lid 4 wordt gespecificeerd dat 
de ontvangers van de gegevens gehouden zijn aan het 
doelbindingsbeginsel en aan de geheimhoudingsplicht. 
Met het oog daarop wordt alleen aan daartoe gemachtigde 
specifieke gebruikers toegang tot de gegevens verleend en 
wordt de toegang beperkt tot de gegevens die zij nodig 
hebben om hun taak en werk te kunnen uitvoeren en met 
name de naleving van de regels van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid te kunnen garanderen. 

28. De EDPS is van oordeel dat de opslagtermijn (lid 5) pre
ciezer moet worden bepaald, door een maximale bewaar
termijn (in plaats van alleen een minimumtermijn) vast te 
stellen. De communautaire wetgever zou ook kunnen over
wegen een minimaal aantal voorschriften vast te stellen om 
de interoperabiliteit en andere veiligheidsaspecten van het 
systeem te garanderen, eventueel op grond van de mecha
nismen waarin het voorstel voorziet (artikel 111). Deze 
opmerking houdt ook verband met punt 21 van het onder
havige advies, met betrekking tot de opslag in een geauto
matiseerd gegevensbestand (zie hierboven). 

VI. COMITOLOGIE 

29. In verschillende artikelen van het voorstel wordt naar 
artikel 111 verwezen, waarin een comitéprocedure wordt 
geïmplementeerd (via het Comité voor de visserij en de 
aquacultuur — comitologie). Hoewel verschillende van de 
verwijzingen naar artikel 111 in het voorstel over tech
nische aspecten gaan, wordt in een aantal gevallen ook 
verwezen naar aspecten van gegevensbescherming. Als 
voorbeelden kunnen worden aangehaald: 

— artikel 103, betreffende de mededeling van gegevens, 
bepaalt dat de lidstaten ervoor zorgen dat de Commis
sie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving 
rechtstreekse realtimetoegang heeft tot het in 
artikel 102 bedoelde geautomatiseerde gegevens
bestand. De Commissie krijgt de mogelijkheid om 
deze gegevens voor eender welke periode of eender 
welk aantal vaartuigen te downloaden. De nadere be
palingen ter uitvoering van deze artikelen, met name 
betreffende de vaststelling van een gestandaardiseerd 
formaat voor het downloaden van de in artikel 102 
bedoelde gegevens, worden vastgesteld volgens de co
mitéprocedure; 

— artikel 109, dat bepaalt dat de administratieve samen
werking van de lidstaten (onderling en met de Com
missie) via deze comitéprocedure wordt geregeld; 

— een andere verwijzing naar de comitéprocedure is te 
vinden in artikel 70, betreffende de door de Commissie 
vast te stellen lijst van communautaire inspecteurs. 

30. De EDPS gaat ervan uit dat de toepassing van deze artike
len zal afhangen van de aanneming van specifieke voor
schriften volgens de in artikel 111 van het voorstel be
doelde procedure. Gelet op de gevolgen die deze nadere 
voorschriften kunnen hebben voor de gegevensbescher
ming verwacht de EDPS dat hij zal worden geraadpleegd 
alvorens deze voorschriften worden aangenomen.
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( 1 ) Artikel 27, lid 1, van Verordening (EG) nr. 45/2001 voorziet in 
voorafgaande controle van alle „verwerkingen die gezien hun aard, 
reikwijdte of doeleinden bijzondere risico's kunnen inhouden voor 
de rechten en vrijheden van de betrokkenen”. In artikel 27, lid 2, 
wordt een aantal situaties gespecificeerd, zoals a) verwerking van 
gegevens inzake verdenkingen en b) verwerkingen die ten doel heb
ben het persoonlijk gedrag te beoordelen.



VII. CONCLUSIES 

31. De EDPS neemt er nota van dat het initiatief een com
munautaire regeling vaststelt voor de controle, het toezicht, 
de bewaking, de inspectie en de handhaving van de regels 
van het gemeenschappelijk visserijbeleid. 

32. De EDPS vindt het positief dat privacy en gegevensbescher
ming in het huidige voorstel worden vermeld. Zoals hier
boven is toegelicht, zijn er echter nog enkele wijzigingen 
geboden zodat van de lidstaten en van de Commissie dui
delijk kan worden geëist dat zij de gegevensbeschermings
aspecten van de regeling aanpakken. 

33. De in dit advies geformuleerde opmerkingen, waarmee re
kening dient te worden gehouden, houden het volgende in: 

— artikel 104, lid 2, moet opnieuw worden bekeken: het 
moet van toepassing zijn op alle persoonsgegevens en 
niet alleen op de namen van natuurlijke personen; 

— artikel 105, leden 4 en 6, betreffende vertrouwelijkheid, 
beroeps- en handelsgeheim, moet opnieuw worden be
keken: de specifieke gevallen waarin deze leden van 
toepassing zijn, moeten worden verduidelijkt; 

— in artikel 103 moeten aanvullende regels worden opge
nomen met betrekking tot de controle van de informa
tie die door functionarissen van de Commissie wordt 
gedownload; 

— er moet een specifieke termijn worden vastgesteld voor 
de opslag van gegevens in nationale elektronische ge
gevensbestanden en op nationale websites; 

— de procedures voor de overdracht van persoonsgege
vens aan derde landen moeten worden geëerbiedigd; 

— de EDPS moet worden geraadpleegd wanneer de pro
cedure van artikel 111 wordt gevolgd. 

Gedaan te Brussel, 4 maart 2009. 

Peter HUSTINX 
Europese Toezichthouder voor 

gegevensbescherming
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