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I
(Resoluties, aanbevelingen en adviezen)

ADVIEZEN

DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR
GEGEVENSBESCHERMING
Advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming over het voorstel voor een
richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 89/666/EEG,
2005/56/EG en 2009/101/EG wat de koppeling van centrale, handels- en vennootschapsregisters
betreft
(2011/C 220/01)
DE EUROPESE TOEZICHTHOUDER VOOR GEGEVENSBESCHERMING,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, met name artikel 16,

Gezien het Handvest van de grondrechten van de Europese
Unie, met name de artikelen 7 en 8,

Gezien 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 gege
vens (1),

Gezien het verzoek om een advies overeenkomstig artikel 28,
lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees
Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de ver
werking van persoonsgegevens door de communautaire instel
lingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die ge
gevens (2),

HEEFT HET VOLGENDE ADVIES VASTGESTELD:

I. INLEIDING
1. Op 24 februari 2011 heeft de Europese Commissie een
voorstel aangenomen voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot wijziging van de richtlijnen
(1) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.
(2) PB L 8 van 12.1.2001, blz. 1.

89/666/EEG, 2005/56/EG en 2009/101/EG wat de kop
peling van centrale, handels- en vennootschapsregisters be
treft (3) (hierna het „voorstel” genoemd) en vervolgens de
Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming
(EDPS) geraadpleegd.
2. De EDPS is verheugd dat hij in overeenstemming met
artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 45/2001 hier
omtrent is geraadpleegd en dat naar dit advies wordt ver
wezen in de overwegingen van het voorstel.
1.1. Doelstellingen van het voorstel
3. Doel van het voorstel is het bevorderen en intensiveren van
de grensoverschrijdende samenwerking en informatie-uit
wisseling tussen ondernemingsregisters in de Europese Eco
nomische Ruimte, waarbij tegelijkertijd gestreefd wordt naar
een grotere transparantie en betrouwbaarheid van de infor
matie die over de grenzen heen wordt verstrekt. Het invoe
ren van effectieve administratieve samenwerkingsprocedures
met betrekking tot de ondernemingsregisters is cruciaal om
het vertrouwen in de Europese interne markt te verbeteren,
namelijk door een veiliger ondernemingsklimaat voor con
sumenten, crediteuren en andere zakelijke partners te waar
borgen, de administratieve belasting te verminderen en de
rechtszekerheid te vergroten. Het versterken van de samen
werking tussen ondernemingsregisters in Europa is met
name van belang bij de administratieve procedures voor
grensoverschrijdende fusies, de verplaatsing van zetels en
het bijwerken van de registratie van buitenlandse bijkan
toren wanneer er geen of beperkte samenwerkingsmecha
nismen bestaan.
4. Tegen deze achtergrond wordt met dit voorstel beoogd om
de drie bestaande richtlijnen in de volgende geest te wijzi
gen:
(3) Omwille van de duidelijkheid zullen de „centrale, handels- en ven
nootschapsregisters” in dit advies verder aangeduid worden als „on
dernemingsregisters”.
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— De wijzigingen in Richtlijn 2009/101/EG (1) zijn be
doeld om de grensoverschrijdende toegang tot officiële
informatie te vergemakkelijken door i) een elektronisch
netwerk van registers op te richten en ii) een gemeen
schappelijke minimumreeks van actuele gegevens vast te
stellen die langs elektronische weg via een gemeen
schappelijk Europees meertalig platform/toegangspunt
aan derden beschikbaar moeten worden gesteld;

— De wijzigingen in Richtlijn 89/666/EEG (2) moeten
waarborgen dat het ondernemingsregister waar een ven
nootschap staat ingeschreven aan alle registers in Eu
ropa waar buitenlandse bijkantoren van die vennoot
schap staan ingeschreven, actuele informatie verstrekt
over de juridische status van het bedrijf;

— De wijzigingen in Richtlijn 2005/56/EG (3) zijn bedoeld
om het samenwerkingskader tussen ondernemingsregis
ters te verbeteren met het oog op de gegevensover
dracht bij procedures voor grensoverschrijdende fusies.

1.2. Context van het voorstel
5. Elke lidstaat maakt op nationaal, regionaal of lokaal niveau
gebruik van ondernemingsregisters. In 1968 zijn er ge
meenschappelijke regels vastgesteld voor minimumnormen
voor de openbaarmaking (registratie en publicatie) van be
drijfsinformatie (4). Sinds 1 januari 2007 moeten lidstaten
ook elektronische ondernemingsregisters bijhouden (5) en
derden de mogelijkheid bieden om de inhoud van het re
gister online te bekijken.

6. De samenwerking tussen ondernemingsregisters uit ver
schillende lidstaten is expliciet voorgeschreven door een
aantal Europese wetgevingsinstrumenten teneinde grens
overschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (6) te
(1) Richtlijn 2009/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van
16 september 2009 strekkende tot het coördineren van de waarbor
gen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen
in de zin van de tweede alinea van artikel 48 van het Verdrag, om
de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze ven
nootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijk
waardig te maken (PB L 258 van 1.10.2009, blz. 11).
(2) Elfde Richtlijn 89/666/EEG van de Raad van 21 december 1989
betreffende de openbaarmakingsplicht voor in een Lid-Staat opge
richte bijkantoren van vennootschappen die onder het recht van een
andere staat vallen (PB L 395 van 30.12.1989, blz. 36).
(3) Richtlijn 2005/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van
26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapi
taalvennootschappen (PB L 310 van 25.11.2005, blz. 1).
(4) Richtlijn 2009/101/EG, zie volledige verwijzing hierboven. In
artikel 1 van deze richtlijn wordt het toepassingsgebied van de
bepalingen van de richtlijn beperkt tot een „naamloze vennootschap,
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”.
(5) Richtlijn 2003/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van
15 juli 2003 tot wĳziging van Richtlĳn 68/151/EEG van de Raad
met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde
soorten ondernemingen (PB L 221 van 4.9.2003, blz. 13).
(6) Richtlijn 2005/56/EG, zie volledige verwijzing hierboven.
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bevorderen, evenals de grensoverschrijdende verplaatsing
van zetels van de Europese vennootschap (SE) (7) en van
de Europese Coöperatieve Vennootschap (SCE) (8).

7. In 1992 is er een samenwerkingsmechanisme op vrijwillige
basis gecreëerd met betrekking tot ondernemingsregisters in
Europa. Op dit moment combineert het zogeheten Euro
pese ondernemingsregister (hierna „EBR” genoemd) (9) de
officiële ondernemingsregisters van negentien lidstaten en
van zes andere Europese landen. Tussen 2006 en 2009
heeft het EBR aan een onderzoeksproject met de titel
BRITE (10) deelgenomen. Doel van het project was het ont
wikkelen van een technologisch platform voor de interope
rabiliteit van ondernemingsregisters in Europa. In de effect
beoordeling ter onderbouwing van het voorstel wordt ech
ter aangegeven dat het EBR met aanzienlijke uitdagingen
geconfronteerd wordt met betrekking tot zijn uitbreiding,
financiering en bestuur: volgens die effectbeoordeling is het
samenwerkingsmechanisme in zijn huidige vorm niet vol
ledig afgestemd op de behoeften van potentiële gebruikers.

1.3. Synergieën met andere initiatieven
8. In de toelichting op het voorstel wordt opgemerkt dat het
Europees portaal voor e-justitie (11) het centrale toegangs
punt moet worden voor juridische informatie, juridische en
overheidsinstellingen, registers, databanken en andere dien
sten in de EU. Daarnaast wordt bevestigd dat het voorstel
een aanvulling op het e-justitie-project vormt en een bij
drage moet leveren aan het toegankelijker maken van be
drijfsinformatie via dit portaal.

9. Uit de effectbeoordeling blijkt dat het informatiesysteem
voor de interne markt (IMI) een ander project is dat mo
gelijk tot synergieën kan leiden (12). Het IMI is een elektro
nisch instrument dat is opgezet om de dagelijkse administratieve samenwerking tussen overheidsinstellingen te be
vorderen in de context van de Dienstenrichtlijn
(2006/123/EG) en de Richtlijn inzake beroepskwalificaties
(2005/36/EG). Op dit moment wordt er gewerkt aan de
uitbreiding van het IMI. Volgens de effectbeoordeling zou
het IMI mede gebruikt kunnen worden ter ondersteuning
van de handhaving van andere richtlijnen, ook op het ge
bied van het vennootschapsrecht.

II. RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET VOORSTEL
10. Middels artikel 3 van het voorstel wordt Richtlijn
2009/101/EG op een aantal punten gewijzigd. Twee van
die amendementen zijn van bijzonder belang voor de ge
gevensbescherming.
(7) Verordening (EG) nr. 2157/2001 van de Raad van 8 oktober 2001
betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE),
(PB L 294 van 10.11.2001, blz. 1).
(8) Verordening van de Raad (EG) nr. 1435/2003 van 18 augustus
2003 betreffende het statuut voor een Europese Coöperatieve Ven
nootschap (SCE), (PB L 207 van 18.8.2003, blz. 1).
(9) http://www.ebr.org/
(10) http://www.briteproject.eu
(11) https://e-justice.europa.eu/home.do
(12) http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.html
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2.1. Publicatie van informatie via een gemeenschappe
lijk Europees elektronisch platform/toegangspunt
11. In artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG zoals die op dit
moment van kracht is, wordt al bepaald dat er een bepaalde
minimumhoeveelheid informatie in een ondernemingsregis
ter in elke lidstaat openbaar gemaakt moet worden zodat
derden de betreffende gegevens van bedrijven kunnen con
troleren. Zoals hierboven toegelicht onder punt 1.2, moe
ten lidstaten ook elektronische ondernemingsregisters bij
houden en derden online toegang geven tot de inhoud van
die registers.
12. In artikel 2 worden elf items genoemd met betrekking tot
de primaire bedrijfsinformatie die verplicht openbaar ge
maakt moeten worden, waaronder:
— de oprichtingsakte, statuten en alle wijzigingen daarop;
— het geplaatste kapitaal;
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2.2. Interoperabiliteit en onderlinge koppeling van de
ondernemingsregisters: opzetten van een elektronisch
netwerk
16. In het voorstel is ook de toevoeging van een nieuw
artikel 4 bis aan diezelfde Richtlijn 2009/101/EG voorzien,
waarin het volgende wordt bepaald: „De lidstaten nemen de
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de [onder
nemingsregisters] interoperabel zijn en een elektronisch
netwerk vormen”. Ook in dit geval moet de invulling van
de details via gedelegeerde handelingen plaatsvinden.

2.3. Bepalingen over gegevensbescherming
17. Teneinde de punten van zorg op gegevensbeschermings
gebied te ondervangen voorziet het voorstel in alle drie te
wijzigen richtlijnen in de toevoeging van een artikel over
gegevensbescherming, waarin het volgende vereiste is neer
gelegd: „Op de verwerking van persoonsgegevens in het
kader van deze richtlijn is het bepaalde in Richtlijn
95/46/EG […] van toepassing.”

— de boekhoudbescheiden;
— alle verplaatsingen van de zetel van de vennootschap;
— de ontbinding, een rechterlijke nietigheidsbeslissing, de
benoeming van vereffenaars, de beëindiging van de li
quidatie en de doorhaling in het register.
13. Vanuit het perspectief van gegevensbescherming is het
eveneens belangrijk dat artikel 2 ook „de benoeming, het
aftreden alsmede de identiteit” (onderstreping toegevoegd)
voorschrijft van de personen die i) de bevoegdheid hebben
om de vennootschap te vertegenwoordigen en/of ii) anders
zins deelnemen aan „het bestuur van, het toezicht of de
controle op de vennootschap”.

III. OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN VAN DE EDPS
3.1. Inleiding: inspelen op de behoeften op het gebied
van transparantie en privacy
18. De EDPS deelt het standpunt van de Commissie dat i) het
gebruik van ICT-technologieën de efficiëntie van de samen
werking met betrekking tot ondernemingsregisters kan ver
groten en dat ii) een betere toegang tot de informatie in
ondernemingsregisters tot een grotere transparantie kan
leiden. Dat betekent dat de EDPS de doelstellingen van
het voorstel ondersteunt en dat zijn opmerkingen tegen
die constructieve achtergrond gelezen moeten worden.

14. De lijst met items die op grond van artikel 2 verplicht
openbaar gemaakt moeten worden, is in het voorstel niet
veranderd. Daarnaast is ook niet nieuw dat alle lidstaten
deze informatie op elektronische wijze openbaar moeten
maken. Nieuw in het voorstel is wel dat de informatie
die tot nu toe op gefragmenteerde wijze beschikbaar was
(vaak slechts in lokale talen of via lokale websites), nu via
een gemeenschappelijk Europees platform/toegangspunt
eenvoudig en binnen een meertalige omgeving toegankelijk
moet zijn.

19. Tegelijkertijd benadrukt de EDPS dat een betere toeganke
lijkheid van persoonsgegevens ook grotere risico’s voor die
gegevens met zich meebrengt. Hoewel het bijvoorbeeld een
voudiger kan worden om eenduidig vast te stellen welke
personen bepaalde bedrijven in rechte mogen vertegen
woordigen als hun privéadressen worden vermeld, zou dit
ook een negatieve invloed kunnen hebben op de rechten
van die personen met betrekking tot de bescherming van
hun persoonsgegevens. Dat geldt met name voor persoons
gegevens die via internet in digitale vorm in meerdere talen
op grote schaal eenvoudig toegankelijk zijn via een Euro
pees platform/toegangspunt.

15. Te dien einde wordt voorgesteld om een nieuw artikel 3 bis
in de richtlijn op te nemen waarin het navolgende wordt
neergelegd: „De lidstaten dragen er zorg voor dat de in
artikel 2 bedoelde akten en gegevens die bij hun register
zijn neergelegd, op aanvraag langs elektronische weg door
eenieder kunnen worden verkregen via één enkel Europees
elektronisch platform dat vanuit elke lidstaat toegankelijk
is.” De invulling van de details wordt in het voorstel over
gelaten aan gedelegeerde handelingen.

20. Nog niet zo lang geleden werden persoonsgegevens uit
ondernemingsregisters (bijvoorbeeld naam, adres en een
kopie van de handtekening van een directeur) op papier
en in een lokale taal verstrekt, vaak na een persoonlijk
bezoek van de aanvrager aan een plaatselijk registratiekan
toor. Het is belangrijk om te onderkennen dat deze situatie
kwalitatief verschilt van een openbaarmaking van gegevens
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in digitale vorm via een nationaal elektronisch toegangs
punt. De openbaarmaking van persoonsgegevens via een
voudig toegankelijke Europese platforms/toegangspunten
gaat nog een stap verder. Hierdoor wordt de toegankelijk
heid van informatie weliswaar nog meer vergroot, maar
zijn de risico’s voor de bescherming van de persoonsgege
vens van de betrokken personen ook navenant groter.

21. Tot die privacyrisico’s (als gevolg van de eenvoudige toe
gankelijkheid van gegevens in digitale vorm via een ge
meenschappelijk elektronisch toegangspunt) behoren iden
titeitsdiefstal en andere criminele activiteiten, evenals het
risico dat de informatie die openbaar is gemaakt, na „pro
filering” van de betreffende personen op illegale wijze door
bedrijven voor commerciële doeleinden wordt verzameld
en gebruikt op een wijze die oorspronkelijk niet in de
bedoeling lag. Zonder adequate waarborgen kan de infor
matie ook aan anderen worden verkocht of met andere
informatie worden gecombineerd en terug worden verkocht
aan de overheid om gebruikt te worden voor onbedoelde
en niet-openbare doeleinden (bijvoorbeeld voor het hand
haven van de belastingwetgeving of voor andere strafrech
telijke of administratieve onderzoeken) zonder dat daarvoor
een adequate rechtsgrondslag bestaat (1).

22. Derhalve moet zorgvuldig worden beoordeeld welke per
soonlijke informatie via het gemeenschappelijke Europese
platform/toegangspunt beschikbaar gesteld moet worden
en welke aanvullende waarborgen er qua gegevensbescher
ming moeten worden gehanteerd (met inbegrip van tech
nische maatregelen om zoek- en downloadopties en data
mining te beperken).

3.2. Essentiële waarborgen voor de gegevensbescher
ming moeten in het voorstel zelf opgenomen worden
en mogen niet via gedelegeerde handelingen worden
geregeld
23. Zoals eerder opgemerkt in de punten 2.1 en 2.2 hebben de
voorgestelde artikelen 3 bis en 4 bis van Richtlijn
2009/101/EG een zeer algemeen karakter en worden veel
belangrijke kwesties aan gedelegeerde handelingen overge
laten.

24. Hoewel de EDPS onderkent dat een flexibele opstelling
noodzakelijk is en er dus ook behoefte is aan gedelegeerde
handelingen, moet worden benadrukt dat de vereiste waar
borgen voor de gegevensbescherming essentiële elementen
zijn die duidelijk, specifiek en direct in de tekst van de
voorgestelde richtlijn moeten worden opgenomen. In dat
opzicht kunnen die waarborgen niet worden aangemerkt
als „niet-essentiële onderdelen” die in latere gedelegeerde
handelingen geregeld kunnen worden op grond van het
bepaalde in artikel 290 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie.
(1) In de praktijk ontwikkelt zich een markt voor de verkoop van dit
soort bedrijfsinformatie: dienstverleners op deze markt „scoren” de
betrouwbaarheid van ondernemingen/personen op basis van infor
matie die via allerlei bronnen is verzameld, waaronder onder
nemingsregisters, rechtbankgriffies en insolventieregisters.
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25. De EDPS doet derhalve de aanbeveling om in het voorstel
specifiekere bepalingen over gegevensbescherming op te
nemen en niet te volstaan met een verwijzing naar Richtlijn
95/46/EG (zie de punten 3.4 tot en met 3.13). Vervolgens
kunnen er aanvullende bepalingen met betrekking tot de
uitvoering van specifieke waarborgen in gedelegeerde han
delingen worden opgenomen na raadpleging van de EDPS
en, waar van toepassing, de nationale instanties voor gege
vensbescherming (zie onderstaande punten 3.5, 3.6, 3.8,
3.9, 3.10, 3.12 en 3.13).
3.3. Andere essentiële elementen van de voorgestelde
maatregelen moeten ook in het voorstel zelf worden
verduidelijkt
26. In het voorstel wordt niet alleen voorbijgegaan aan belang
rijke waarborgen voor de gegevensbescherming, maar blij
ven ook andere vragen onbeantwoord. Meer in het bijzon
der wordt het aan gedelegeerde handelingen overgelaten
om essentiële aspecten vast te stellen van de wijze waarop
de voorgestelde i) koppeling van ondernemingsregisters en
ii) het openbaar maken van gegevens in praktijk gebracht
moeten worden.
27. Duidelijkheid over dergelijke essentiële onderdelen van het
voorstel is een noodzakelijke voorwaarde om tot adequate
waarborgen voor gegevensbescherming te kunnen komen.
De EDPS beveelt dan ook aan om de uitwerking van die
essentiële onderdelen in de voorgestelde richtlijn zelf op te
nemen (zie onderstaande punten 3.4 en 3.5).
3.4. Bestuur: de bestuurlijke taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden moeten in de voorgestelde
richtlijn worden verduidelijkt
28. Volgens het onderhavige voorstel moeten de regels voor het
bestuur, het beheer, de werking en de vertegenwoordiging
van het elektronische netwerk worden vastgesteld via gede
legeerde handelingen (2).
29. In de effectbeoordeling en de toelichting wordt weliswaar
gewag gemaakt van enkele synergieën met het IMI en het
portaal voor e-justitie, maar de tekst van het voorstel maakt
verder niet duidelijk hoe deze synergieën gerealiseerd moe
ten worden (bijvoorbeeld door een nieuwe opzet van het
EBR, het gebruik van het IMI voor bepaalde gegevensuit
wisselingen en/of het gebruik van het portaal voor e-justitie
als het platform/toegangspunt voor het verstrekken van
informatie uit de ondernemingsregisters aan het publiek).
30. Ook andere opties worden niet uitgesloten, zoals het uit
schrijven van een aanbesteding voor de gunning van het
ontwikkelen en exploiteren van het elektronische netwerk.
Voorts is niet duidelijk of de Commissie voor zichzelf een
directe betrokkenheid voorziet bij de ontwikkeling en ex
ploitatie van het systeem. Ook zouden vertegenwoordigers
van de lidstaten bij de bestuurlijke structuur van het elek
tronische netwerk betrokken kunnen worden.
(2) Zie de voorgestelde tekst voor artikel 4 bis, lid 3, onder a), van
Richtlijn 2009/101/EG.
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31. Hoewel het voorstel in zijn huidige vorm „één enkel Euro
pees elektronisch platform” (onderstreping toegevoegd)
voorziet, wordt daarnaast niet uitgesloten dat de tekst later
in de wetgevingsprocedure zal worden aangepast met het
oog op een meer gedecentraliseerde structuur.
32. De EDPS merkt bovendien op dat er in het onderhavige
voorstel niet specifiek wordt ingegaan op de koppeling van
de ondernemingsregisters met andere databanken (zoals bij
voorbeeld het kadaster of de burgerlijke stand), terwijl dit
technisch absoluut tot de mogelijkheden behoort (een der
gelijke koppeling wordt in een aantal lidstaten ook al in
praktijk gebracht) (1).
33. De keuze voor een van deze opties kan tot volledig ver
schillende bestuurlijke structuren voor het elektronische
netwerk en het elektronische instrument voor de publieke
verspreiding leiden. Dat brengt vervolgens weer andere ta
ken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de be
trokken partijen, hetgeen ook weer tot verschillende taken
en verantwoordelijkheden leidt vanuit het perspectief van
gegevensbescherming.
34. In dat opzicht benadrukt de EDPS dat het, in alle situaties
waarin persoonsgegevens worden verwerkt, essentieel is om
duidelijk vast te stellen welke partij verantwoordelijk is voor
de verwerking. Dit wordt ook benadrukt in advies 1/2010
van de Groep gegevensbescherming artikel 29 over de con
cepten van de „voor de verwerking verantwoordelijke” en
de „verwerker” (2). De belangrijkste reden waarom een dui
delijke en ondubbelzinnige aanwijzing van de voor de ver
werking verantwoordelijke zo cruciaal is, heeft te maken
met het feit dat hierdoor bepaald wordt wie er voor de
naleving van de gegevensbeschermingsregels verantwoorde
lijk is en welk recht hierop van toepassing is (3).
35. In het advies van de Groep artikel 29 wordt hierover het
navolgende opgemerkt: „Wanneer niet voldoende duidelijk
is wie wat moet doen — bijvoorbeeld wanneer niemand
verantwoordelijk is of er juist heel veel mogelijke verant
woordelijken zijn — bestaat uiteraard het risico dat er te
weinig (of zelfs niets) gebeurt en dat de wettelijke bepalin
gen een dode letter blijven.”
(1) Aangezien het onderhavige voorstel niet in een dergelijke koppeling
voorziet, zal de EDPS dit onderwerp in deze fase verder niet aan de
orde stellen in dit advies. Niettemin wil de EDPS erop wijzen dat,
mocht een dergelijke koppeling overwogen worden, hiervoor een
afzonderlijke evenredigheidsanalyse nodig kan zijn en dat tevens
eventueel daaruit voortvloeiende extra waarborgen voor de gegevens
bescherming moeten worden vastgesteld.
(2) Zie artikel 2, onder d) en e), van zowel Richtlijn 95/46/EG als
Verordening (EG) nr. 45/2001; zie ook advies 1/2010 van
16 februari 2010 van de Groep gegevensbescherming artikel 29
over de begrippen „voor de verwerking verantwoordelijke” en „ver
werker” (WP169).
(3) Aangezien de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming in
Europa niet volledig is geharmoniseerd, is de identiteit van degene
die verantwoordelijk is voor de verwerking, relevant om vast te
kunnen stellen welk nationaal recht van toepassing is. Daarnaast is
het relevant om te bepalen of Richtlijn 95/46/EG dan wel Verorde
ning (EG) nr. 45/2001 van toepassing is: indien de Commissie
(mede-)verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens, is
Verordening (EG) nr. 45/2001 (ook) van toepassing (zie voor een
nadere toelichting onderstaand punt 3.11).
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36. De EDPS benadrukt dat er vooral duidelijkheid nodig is in
situaties waarin meerdere partijen in een samenwerkings
verband zijn betrokken. Dat is vaak het geval met Europese
informatiesystemen die voor publieke doeleinden worden
gebruikt en waarvan de verwerkingsdoeleinden in het EUrecht zijn gedefinieerd.
37. Daarom beveelt de EDPS aan om in de tekst van de richt
lijn zelf op een specifieke, duidelijke en ondubbelzinnige
manier vast te leggen:
— of het netwerk door de Commissie of door een derde
geëxploiteerd wordt en of er sprake is van een gecen
traliseerde of gedecentraliseerde structuur;
— wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van alle
partijen die bij de gegevensverwerking en het bestuur
van het elektronische netwerk betrokken zijn, waar
onder de Commissie, de vertegenwoordigers van lidsta
ten, de beheerders van ondernemingsregisters in de lid
staten en derden; en
— wat het verband is tussen de elektronische systemen
zoals die in het voorstel zijn voorzien en andere initia
tieven, zoals het IMI, het portaal voor e-justitie en het
EBR.
38. Vanuit het perspectief van gegevensbescherming dienen die
verduidelijkingen ook specifiek en ondubbelzinnig te zijn
om vast te stellen of een bepaalde partij op basis van de
voorgestelde richtlijn aangemerkt dient te worden als een
„voor de verwerking verantwoordelijke” of als een „verwer
ker”.
39. In beginsel dient het voorstel er expliciet toe bij te dragen
dat, zoals thans uit het onderhavige voorstel in zijn geheel
afgeleid lijkt te moeten worden, de beheerders van onder
nemingsregisters en de exploitant(-en) van het systeem als
voor de gegevensverwerking verantwoordelijke aangemerkt
dienen te worden met betrekking tot hun eigen activiteiten.
Dat gezegd hebbende en overwegende dat in het huidige
voorstel de bestuursstructuur niet wordt omschreven en
ook niet wordt gedefinieerd wie er als exploitant(-en) van
het elektronische systeem fungeert/fungeren, kan niet wor
den uitgesloten dat een of meer van de partijen die het
elektronische systeem uiteindelijk in de praktijk exploiteert/
exploiteren, veeleer als verwerker dan als een voor de ver
werking verantwoordelijke actief zullen zijn. Die situatie
zou zich met name kunnen voordoen indien deze activiteit
wordt uitbesteed aan een derde die uitsluitend op basis van
instructies handelt. Het lijkt er in ieder geval op dat zeker
in elke lidstaat meerdere partijen verantwoordelijk voor de
verwerking zullen blijven, te weten de partijen die de on
dernemingsregisters beheren. Het feit dat hierbij andere
(particuliere) partijen als exploitant, „distributeur” of anders
zins betrokken kunnen zijn, brengt hierin geen verandering.
Om de duidelijkheid en rechtszekerheid te waarborgen,
moet dit aspect daarom in de voorgestelde richtlijn worden
gespecificeerd.
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40. Niet in de laatste plaats moet in het voorstel ook specifieker
en uitgebreider beschreven worden welke verantwoordelijk
heden de betreffende taken met zich meebrengen. Zo moet
bijvoorbeeld in het voorstel worden opgenomen dat de
exploitant(en) moet/moeten waarborgen dat het systeem
vanuit het oogpunt van gegevensbescherming op een pri
vacyvriendelijke manier is opgezet.

41. De EDPS merkt op dat al deze verduidelijkingen ook rele
vant zijn om vast te stellen welke toezichthoudende instan
ties op het gebied van gegevensbescherming bevoegd zijn
en voor welk soort verwerking van persoonsgegevens die
bevoegdheid geldt.

3.5. De kaders en rechtsgrondslag voor de samenwer
kingsprocedures voor gegevensstromen en administra
tieve activiteiten moeten in de voorgestelde richtlijn
worden gedefinieerd
42. In de huidige vorm lijkt het elektronische netwerk niet
bedoeld om alle informatie in elk ondernemingsregister
automatisch ter beschikking te stellen van alle andere on
dernemingsregisters in iedere lidstaat: het voorstel schrijft
uitsluitend voor dat de ondernemingsregisters aan elkaar
gekoppeld en interoperabel dienen te zijn, waarmee de
voorwaarden worden geschapen om een uitwisseling van
en de toegang tot informatie in de toekomst mogelijk te
maken. Met het oog op de rechtszekerheid moet in het
voorstel toegelicht worden of deze veronderstelling correct
is.

43. Daarnaast wordt in het voorstel niet nader aangegeven
welke samenwerkingsprocedures er via de gekoppelde on
dernemingsregisters toegepast kunnen worden met betrek
king tot gegevensstromen en administratieve procedures (1).
Naar de EDPS begrijpt, is er enige flexibiliteit vereist om in
te kunnen spelen op behoeften die zich in de toekomst
kunnen voordoen. Dat gezegd hebbende is de EDPS van
mening dat het essentieel is dat het voorstel het kader
aangeeft van de samenwerkingsprocedures voor gegevens
stromen en administratieve activiteiten die in de toekomst
via het elektronische netwerk toegestaan zijn. Dit is met
name van belang om te waarborgen dat i) de gegevensuit
wisseling op basis van een solide rechtsgrondslag plaats
vindt, en ii) er adequate waarborgen voor de gegevenbe
scherming van kracht zijn.

44. Volgens de EDPS moeten alle gegevensuitwisselingen of
andere gegevensverwerkende activiteiten (bijvoorbeeld de
openbaarmaking van persoonsgegevens via het gemeen
schappelijke platform/toegangspunt) gebaseerd zijn op een
bindende Europese wetgevingshandeling die op een solide
(1) Met uitzondering van (een bepaalde mate van) gegevensuitwisseling
met het oog op grensoverschrijdende fusie, de verplaatsing van zetels
en het bijwerken van de registraties van buitenlandse bijkantoren.
Deze kwesties worden specifiek in het voorstel besproken.
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rechtsgrondslag is aangenomen. Dit moet eenduidig wor
den vastgelegd in de voorgestelde richtlijn (2).
3.6. Andere belangrijke kwesties die via gedelegeerde
handelingen moeten worden geregeld, dienen eveneens
in de voorgestelde richtlijn aan de orde te worden
gesteld
45. Daarnaast wordt in het voorstel aangegeven dat de vol
gende aspecten via gedelegeerde handelingen geregeld moe
ten worden (3):
— de voorwaarden waaronder landen van buiten de Euro
pese Economische Ruimte aan het elektronische net
werk kunnen deelnemen;
— de minimumbeveiligingsnormen voor het elektronische
netwerk; en
— de vaststelling van normen inzake formaat, inhoud en
beperkingen voor het opslaan en opzoeken van akten
en gegevens om automatische gegevensuitwisseling mo
gelijk te maken.
46. Met betrekking tot het eerste en tweede gedachtestreepje is
de EDPS van mening dat er bepaalde essentiële waarborgen
in de voorgestelde richtlijn zelf opgenomen moeten worden
(zie onderstaande punten 3.12 en 3.13). De nadere uitwer
king kan dan in gedelegeerde handelingen worden geregeld.
47. Met betrekking tot de geautomatiseerde gegevensuitwisse
ling is de EDPS verheugd dat gedelegeerde handelingen op
grond van het voorstel moeten zorgen voor „de vaststelling
van normen inzake formaat, inhoud en beperkingen voor
het opslaan en opzoeken van akten en gegevens om auto
matische gegevensuitwisseling mogelijk te maken.”
48. Om in dit opzicht voor meer duidelijkheid te zorgen, be
veelt de EDPS aan om in de voorgestelde richtlijn zelf
duidelijk aan te geven dat het elektronische netwerk niet
alleen i) per geval specifieke handmatige gegevensuitwisse
lingen tussen ondernemingsregisters (zoals neergelegd in
een wetgevingshandeling van de EU bij bijvoorbeeld fusies
of zetelverplaatsingen) mogelijk maakt, maar ook ii) een
geautomatiseerde gegevensoverdracht (zoals neergelegd in
een wetgevingshandeling van de EU bij bijvoorbeeld het
bijwerken van de registratie van buitenlandse bijkantoren).
(2) Indien er een potentiële behoefte bestaat aan gegevensverwerking op
een deel van de interne markt dat niet door een specifieke wetge
vingshandeling van de Unie wordt bestreken, roept de EDPS — met
het oog op een adequate rechtsgrondslag vanuit het perspectief van
gegevensbescherming — op om nader onderzoek te verrichten naar
de modaliteiten van een rechtskader dat specifieke bepalingen in de
voorgestelde richtlijn en daaruit voortvloeiende gedelegeerde han
delingen mogelijk maakt (eventueel in combinatie met algemene
bepalingen in het Verdrag). Daarnaast moet in de voorgestelde richt
lijn aangegeven worden of de ondernemingsregisters het elektro
nische netwerk en het gemeenschappelijke toegangspunt mogen ge
bruiken om persoonsgegevens uit te wisselen of openbaar te maken
die niet zijn voorzien in een EU-wetgevingshandeling, maar die wel
toegestaan of vereist zijn op grond van nationale wetgeving.
(3) Zie de voorgestelde tekst voor artikel 4 bis, lid 3, van Richtlijn
2009/101/EG.
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49. Om de duidelijkheid nog verder te verbeteren, beveelt de
EDPS daarnaast aan dat de voorgestelde tekst voor het rele
vante artikel 4 bis, lid 3, onder i), zodanig wordt aangepast
dat i) gedelegeerde handelingen zowel handmatige als ge
automatiseerde gegevensuitwisselingen volledig bestrijken,
ii) alle verwerkingsoperaties met betrekking tot persoons
gegevens (dus niet alleen het opslaan en opzoeken van
gegevens) onder het toepassingsgebied van die handelingen
vallen, en iii) specifieke bepalingen voor de gegevens
bescherming in gedelegeerde handelingen er bovendien
voor zorgen dat de relevante waarborgen voor die gege
vensbescherming in de praktijk worden toegepast.
50. Ter illustratie zou artikel 4 bis, lid 3, onder i), als volgt
aangepast kunnen worden:
„i) het formaat, de inhoud en de beperkingen voor alle
handmatige of geautomatiseerde gegevensverwerkende
activiteiten die middels het netwerk plaatsvinden, met
inbegrip van het uitwisselen, opslaan en opzoeken van
informatie; evenals de eventueel noodzakelijke maatrege
len om de praktische toepassing van de relevante waar
borgen op het gebied van de gegevensbescherming te
garanderen”.
3.7. De categorieën verwerkte persoonsgegevens moe
ten beter uitgewerkt worden in de voorgestelde richt
lijn
51. Ter inleiding benadrukt de EDPS dat de namen (en even
tueel andere gegevens, zoals privéadressen) van de vertegen
woordigers van bedrijven (en van andere personen die bij
het bestuur van de onderneming zijn betrokken) uiteraard
de meest voor de hand liggende gegevens vormen die door
het elektronisch netwerk verwerkt en/of via het gemeen
schappelijk elektronisch platform/toegangspunt openbaar
gemaakt mogen worden, maar het zijn zeker niet de enige
persoonsgegevens die in ondernemingsregisters opgeslagen
zijn.
52. In de eerste plaats kan een aantal van de documenten die in
artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG worden genoemd (bij
voorbeeld de oprichtingsakte, de statuten en boekhoudkun
dige bescheiden), ook persoonsgegevens van andere indivi
duen bevatten. Dat kunnen onder andere namen, adressen,
eventuele identificatienummers en geboortedata zijn of zelfs
scans van handtekeningen van uiteenlopende personen, met
inbegrip van degenen die het bedrijf hebben opgericht, de
aandeelhouders, advocaten, accountants, werknemers en
notarissen.
53. In de tweede plaats kunnen bedrijfsgegevens, wanneer ze
aan de naam van een persoon worden gekoppeld (zoals een
directeur), ook aangemerkt worden als persoonsgegevens
die op die man of vrouw betrekking hebben. Als uit de
gegevens van een ondernemingsregister bijvoorbeeld blijkt
dat een bepaalde persoon deel uitmaakt van de raad van
bestuur van een bedrijf in liquidatie, heeft die informatie
ook specifiek betrekking op die persoon.
54. Om duidelijkheid te scheppen over de aard van de te ver
werken persoonsgegevens en te waarborgen dat de ver
werkte gegevens evenredig zijn aan de doelstellingen van
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het voorstel, beveelt de EDPS aan om de verduidelijkingen
over te nemen zoals die in dit punt 3.7 worden uiteengezet.
De term „identiteit van de personen” moet in de voorgestelde
richtlijn verduidelijkt worden
55. In artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG wordt niet gedefi
nieerd welke „gegevens” van de betreffende personen (ver
tegenwoordigers van het bedrijf en andere personen die bij
het bestuur ervan betrokken zijn) openbaar gemaakt moe
ten worden.
56. In de uiteenlopende taalversies van het voorstel komen
aanzienlijke verschillen naar voren, alleen al met betrekking
tot de vertaling van de term „identiteit van de personen”.
Zo luidt de Franse vertaling „l’identité des personnes”
(d.w.z. de identiteit van de personen), de Italiaanse vertaling
„le generalità delle persone” (d.w.z. persoonsgegevens zoals
voor- en achternaam), de Hongaarse vertaling „személyek
adatai” (d.w.z. gegevens van de individuen), de Roemeense
vertaling „identitatea persoanelor” (d.w.z. de identiteit van
de personen) en staat er in het Nederlands „de identiteit van
de personen”.
57. Bovendien worden de privéadressen van directeuren en/of
andere personen (zoals bepaalde aandeelhouders) in een
aantal lidstaten standaard via internet openbaar gemaakt.
In weer andere lidstaten wordt dergelijke informatie uit
vertrouwelijkheidsoverwegingen (met inbegrip van de angst
voor identiteitsdiefstal) niet openbaar gemaakt.
58. De EDPS beveelt aan om artikel 2 van Richtlijn
2009/101/EG te wijzigen zodat duidelijk is welke persoons
gegevens (eventueel) naast de namen van de betrokken
individuen (vertegenwoordigers van het bedrijf en andere
personen die bij het bestuur ervan betrokken zijn) openbaar
gemaakt moeten worden. Daarbij dient de noodzaak om
transparantie en een correcte identificatie van de betref
fende personen te bewerkstelligen zorgvuldig te worden
afgewogen tegen andere concurrerende belangen, zoals de
bescherming van de privacy van die personen (1).
59. Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt
als gevolg van de verschillen in de nationale praktijken,
dient artikel 2 in ieder geval zodanig gewijzigd te worden
dat de navolgende gegevens openbaar gemaakt moeten
worden: „de volledige naam van de betrokken personen,
en — indien dit specifiek op grond van het nationaal recht
is vereist — aanvullende gegevens die nodig zijn voor hun
identificatie”. Hieruit blijkt duidelijk dat het verder een taak
(1) De evenredigheid dient met name beoordeeld te worden aan de hand
van de criteria zoals vastgesteld door het Europees Hof van Justitie in
het arrest Schecke en Eifert (arrest van 9 november 2010, gevoegde
zaken C-92/09 en C-93/09; zie meer in het bijzonder de punten 81,
65 en 86). In dat arrest is door het EHvJ onderstreept dat afwijkin
gen en beperkingen met betrekking tot de bescherming van per
soonsgegevens slechts toegepast mogen worden indien dit strikt
noodzakelijk is. Daarnaast oordeelde het Hof dat de instellingen
alternatieve vormen van bekendmaking moeten overwegen die in
overeenstemming zijn met de doelstelling van een bepaalde bekend
making, maar die tegelijkertijd het recht van de betrokkenen op
eerbiediging van hun privéleven in het algemeen en op de bescher
ming van hun persoonsgegevens in het bijzonder, minder aantasten.
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van de lidstaten is om in hun nationale wetgeving vast te
leggen welke „gegevens” (eventueel) naast de namen open
baar gemaakt moeten worden en dat de publicatie van
aanvullende gegevens slechts verplicht is indien dat nood
zakelijk is voor de identificatie van de betreffende personen.
60. Aangezien in artikel 2 slechts een overzicht wordt gegeven
van minimuminformatie en er geen sprake is van een vol
ledige harmonisering van de inhoud van ondernemings
registers in Europa, zou de term „de identiteit van de per
sonen” ook simpelweg vervangen kunnen worden door „de
volledige namen van de personen”. Vervolgens kan elke
lidstaat dan zelf beslissen welke aanvullende informatie
(eventueel) openbaar moet worden gemaakt.
De formulering „het bestuur van, het toezicht of de controle op”
moet verduidelijkt worden
61. Op grond van artikel 2 van Richtlijn 2009/101/EG is
eveneens de openbaarmaking van informatie vereist over
personen die deelnemen aan „het bestuur van, het toezicht
of de controle op” de vennootschap. Op basis van deze
brede formulering is niet helemaal duidelijk of er ook in
formatie over aandeelhouders openbaar moet worden ge
maakt, met name informatie over aandeelhouders die i) een
aanzienlijk, sturend of controlerend belang houden dat ho
ger is dan een bepaalde drempel, of die ii) op grond van
prioriteitsaandelen, specifieke contractuele regelingen of an
derszins effectieve zeggenschap/controle over de vennoot
schap kunnen uitoefenen.
62. De EDPS onderkent dat een brede formulering nodig is om
de grote variëteit aan bestuurlijke ondernemingsstructuren
te bestrijken die er op dit moment in de verschillende
lidstaten bestaan voor vennootschappen met beperkte aan
sprakelijkheid. Dat gezegd hebbende blijft duidelijkheid
over de categorieën personen van wie de gegevens open
baar gemaakt mogen worden, vanuit het perspectief van
gegevensbescherming essentieel met het oog op de rechts
zekerheid. De EDPS beveelt derhalve aan om in artikel 2
van Richtlijn 2009/101/EG te verduidelijken welke per
soonsgegevens van aandeelhouders (eventueel) verplicht
openbaar gemaakt moeten worden. Daarbij dient ook een
evenredigheidsanalyse in overeenstemming met het arrestSchecke (zie hierboven) te worden uitgevoerd.
Openbaarmaking van meer informatie dan verplicht is; zwarte
lijsten
63. In het voorstel is geen verplichting opgenomen om meer
persoonsgegevens uit te wisselen of openbaar te maken dan
de minimumhoeveelheid zoals neergelegd in artikel 2 van
Richtlijn 2009/101/EG. Tegelijkertijd wordt ook niet uit
gesloten dat lidstaten desgewenst kunnen verlangen dat
hun ondernemingsregisters aanvullende persoonsgegevens
verwerken of openbaar maken en dat zij dergelijke gege
vens ook via het gemeenschappelijke Europese platform/
toegangspunt beschikbaar stellen en/of uitwisselen met on
dernemingsregisters in andere lidstaten.
64. Met name met betrekking tot de „zwarte lijsten” ligt dit
onderwerp heel gevoelig. In een aantal landen functioneren
de elektronische registers de facto ook als een soort „zwarte
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lijst”. Dat betekent dat externe partijen via een elektronisch
portaal informatie kunnen opzoeken over vertegenwoordi
gers van bedrijven die uit hun functie zijn gezet.
65. Om hier duidelijkheid in te scheppen, beveelt de EDPS aan
om in het voorstel aan te geven of en in welke mate
lidstaten, mochten zij dat willen, uiteindelijk via het ge
meenschappelijke portaal meer informatie openbaar mogen
maken en/of onderling meer informatie mogen uitwisselen
op basis van hun eigen nationale wetgeving. Ook in dit
geval moet er op basis van de nationale wetgeving een
uitgebreide evenredigheidsbeoordeling plaatsvinden (zie
het arrest-Schecke, voetnoot 24 hierboven), waarbij ook
de doelstellingen van de interne markt in aanmerking moe
ten worden genomen.
66. Daarnaast stelt de EDPS voor om die bevoegdheden afhan
kelijk te maken van de betrokkenheid van de nationale
instanties voor gegevensbescherming. Zo zou het gebruik
van die bevoegdheden bijvoorbeeld alleen maar toegestaan
kunnen worden na raadpleging van die instanties.
67. Tot slot benadrukt de EDPS dat een eventuele Europese
regeling om dergelijke „zwarte lijsten” verplicht te stellen,
specifiek in de voorgestelde richtlijn opgenomen moet wor
den (1).
3.8. Beperking tot uitdrukkelijk omschreven doelein
den: waarborgen tegen het harvesten van gegevens,
data mining, het combineren van gegevens en over
board searches
68. De EDPS beveelt aan om in de voorgestelde richtlijn spe
cifiek aan te geven dat in alle gevallen waarin persoons
gegevens openbaar worden gemaakt dan wel indien die
gegevens op een andere manier tussen ondernemingsregis
ters worden uitgewisseld, er adequate waarborgen moeten
komen om te zorgen dat persoonsgegevens die voor trans
parantiedoeleinden beschikbaar zijn gesteld, niet misbruikt
worden voor andere, niet met transparantie verband hou
dende doeleinden. De betreffende waarborgen zijn met
name bedoeld ter bescherming tegen het harvesten van ge
gevens, data mining, het combineren van gegevens en over
board searches (2).
69. De EDPS benadrukt dat er in dit verband met name tech
nologische en organisatorische maatregelen in overweging
moeten worden genomen op basis van het beginsel van de
ingebouwde privacy (zie onderstaand punt 3.14). De prak
tische uitvoering van deze waarborgen kan via gedelegeerde
handelingen worden geregeld. De betreffende beginselen
moeten echter in de voorgestelde richtlijn zelf opgenomen
worden.
(1) Aangezien het onderhavige voorstel niet in een dergelijke regeling
voorziet, zal de EDPS dit onderwerp in deze fase verder niet aan de
orde stellen in dit advies. Niettemin wil de EDPS erop wijzen dat,
mocht een dergelijke regeling overwogen worden, hiervoor een af
zonderlijke evenredigheidsanalyse nodig kan zijn en dat tevens even
tueel daaruit voortvloeiende extra waarborgen voor de gegevens
bescherming moeten worden vastgesteld.
(2) Zie artikel 6, lid 1, onder b), van Richtlijn 95/46/EG en Verordening
(EG) nr. 45/2001.
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3.9. Informeren van betrokkenen en transparantie
70. De EDPS beveelt aan om in de voorgestelde richtlijn als
specifiek vereiste op te nemen dat alle informatie in over
eenstemming met de artikelen 10 en 11 van Richtlijn
95/46/EG (en, waar van toepassing, de corresponderende
bepalingen van Verordening (EG) nr. 45/2001) op effectieve
en gedetailleerde wijze aan de betrokkenen wordt verstrekt.
Afhankelijk van de overeen te komen bestuurlijke structuur
en de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende
betrokken partijen, moet in de voorgestelde richtlijn daar
naast expliciet worden voorgeschreven dat de beheerder
van het systeem via zijn website een proactieve rol speelt
bij het in kennis stellen van en het verstrekken van andere
informatie aan betrokkenen, mede „namens” de onder
nemingsregisters. De nadere uitwerking hiervan kan in ge
delegeerde handelingen worden geregeld of, indien nood
zakelijk, later opgenomen worden in het gegevensbescher
mingsbeleid.

3.10. Toegangsrechten, rectificaties en verwijderen van
gegevens
71. In het voorstel dient in ieder geval verwezen te worden
naar de verplichting om (via gedelegeerde handelingen)
een regeling tot stand te brengen op grond waarvan be
trokkenen hun rechten kunnen uitoefenen. Daarnaast moet
er verwezen worden naar de mogelijkheid om een module
voor gegevensbescherming te creëren en naar eventuele
ingebouwde privacyoplossingen voor de samenwerking tus
sen autoriteiten met betrekking tot toegangsrechten, evenals
de mogelijkheid om betrokkenen, waar relevant, „in staat te
stellen hun rechten af te dwingen”.

3.11. Toepasselijk recht
72. Aangezien niet uit te sluiten is dat ook de Commissie of
een andere Europese instelling/instantie persoonsgegevens
via het elektronisch netwerk zal verwerken (bijvoorbeeld
door als exploitant van het netwerk op te treden of door
het opzoeken van persoonsgegevens), moet er in het voor
stel een verwijzing naar Verordening (EG) nr. 45/2011
worden opgenomen.

73. Daarnaast dient duidelijk te worden aangegeven dat Richt
lijn 95/46/EG niet alleen op ondernemingsregisters van
toepassing is, maar ook op andere partijen die activiteiten
uitvoeren op grond van de nationale wetgeving in de lid
staten, terwijl Verordening (EG) nr. 45/2001 op de Com
missie en andere Europese instellingen/instanties van toe
passing is.
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waar persoonsgegevens niet adequaat worden beschermd,
benadrukt de EDPS allereerst dat het belangrijk is om on
derscheid te maken tussen twee situaties:

— gevallen waarin de persoonsgegevens reeds beschikbaar
zijn in een openbaar register (zoals via het gemeen
schappelijk Europees platform/toegangspunt), en

— gevallen waarin de persoonsgegevens niet publiekelijk
toegankelijk zijn.

75. In de eerste situatie is er op grond van artikel 26, lid 1,
onder f), van Richtlijn 95/46/EG onder bepaalde voorwaar
den een uitzondering toegestaan wanneer „de doorgifte ge
schiedt vanuit een openbaar register”. Indien de beheerder
van een ondernemingsregister in een Europees land een
bepaalde reeks persoonsgegevens wil doorgeven aan een
beheerder van een ondernemingsregister in een derde
land (bijvoorbeeld in verband met de registratie van buiten
landse bijkantoren) en die gegevens reeds openbaar zijn, is
die doorgifte toegestaan, ook als het betreffende land geen
adequaat beschermingsniveau voor die gegevens biedt.

76. Wat de tweede situatie betreft, beveelt de EDPS aan om in
het voorstel te verduidelijken dat de doorgifte van gegevens
die niet openbaar beschikbaar zijn aan instanties of per
sonen in derde landen die geen adequate bescherming bie
den, uitsluitend toegestaan is „indien de voor de verwerking
verantwoordelijke voldoende waarborgen biedt ten aanzien
van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de
fundamentele rechten en vrijheden van personen, alsmede
ten aanzien van de uitoefening van de daaraan verbonden
rechten”. Deze waarborgen kunnen met name voortvloeien
uit passende contractuele bepalingen op grond van
artikel 26, lid 2, van Richtlijn 95/46/EG (1). In gevallen
waarin de doorgifte van gegevens aan derde landen syste
matisch betrekking heeft op gegevens uit ondernemings
registers van twee of meer EU-landen, of indien er anders
zins maatregelen op Europees niveau wenselijk zijn, moet
er ook in Europees verband over de noodzakelijke contrac
tuele bepalingen onderhandeld worden (artikel 26, lid 4).

derde

77. De EDPS benadrukt dat andere afwijkingen, zoals bijvoor
beeld op grond van artikel 26, lid 1, onder d), wanneer „de
doorgifte noodzakelijk of wettelijk verplicht is vanwege een
zwaarwegend algemeen belang of voor de vaststelling, de
uitoefening of de verdediging van een recht in rechte”, niet
gebruikt mogen worden om een systematische doorgifte
van gegevens aan derde landen via het elektronische net
werk te rechtvaardigen.

74. Met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens door
de beheerder van een ondernemingsregister in de EU aan de
beheerder van een ondernemingsregister in een derde land

(1) Indien de mogelijkheid bestaat dat de Commissie in bepaalde geval
len tot de partijen behoort die gegevens aan derde landen doorgeven,
dient ook een verwijzing naar artikel 9, lid 1 en lid 7, van Ver
ordening (EG) nr. 45/2001 opgenomen te worden.

3.12. Doorgifte van

persoonsgegevens aan
landen
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3.13. Verantwoordingsplicht en ingebouwde privacy
78. De EDPS doet de aanbeveling om in het voorstel specifiek
te verwijzen naar het beginsel van de verantwoordings
plicht (1), waarbij de nadruk wordt gelegd op de uitvoering
van dat beginsel en een duidelijk kader wordt geschapen
dat waarborgt dat de gegevensbeschermingverplichting op
aantoonbare wijze wordt nagekomen. Dat kan onder an
dere worden gerealiseerd door:
— het uitvoeren van een effectbeoordeling naar privacy
aspecten (met inbegrip van een analyse van de veilig
heidsrisico’s) vóórdat het systeem ontworpen wordt;
— het vaststellen en, waar nodig, bijwerken van een beleid
voor gegevensbescherming (uitvoeringsvoorschriften),
inclusief een veiligheidsplan;
— het uitvoeren van periodieke audits om te controleren
of het beleid inzake gegevensbescherming en veiligheid
adequaat functioneert en nageleefd wordt;
— het openbaar maken van de resultaten van uitgevoerde
audits (in ieder geval gedeeltelijk) om de belanghebben
den de verzekering te geven dat de regels op het gebied
van gegevensbescherming in acht worden genomen; en
— het melden van inbreuken op de gegevensbescherming
en van andere veiligheidsincidenten.
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— andere waarborgen ter voorkoming/beperking van bulk
downloading, data mining en overboard searches, en om te
zorgen dat gegevens slechts voor specifieke doeleinden
beschikbaar worden gesteld; waarborgen om te voor
komen/te beperken dat derden de zoekinterface gebrui
ken om gegevens te harvesten of personen te profileren
(bijvoorbeeld „captcha” (3) of verplichte registratie voor
betalingsdoeleinden);

— een geïntegreerde systeemfunctionaliteit om het voor
betrokkenen eenvoudiger te maken hun rechten op ef
fectieve wijze uit te oefenen; geïntegreerde functionali
teiten in de ondernemingsregisters voor onderlinge
coördinatie met betrekking tot toegangsverzoeken van
betrokkenen;

— procedures om op een veilige en privacyvriendelijke
manier informatie te verwerken over aanvragers die ge
gevens uit het openbare register hebben gedownload; en

— audit/traceer-mechanismen.

IV. CONCLUSIES
80. De EDPS ondersteunt de doelstellingen van het voorstel en
zijn opmerkingen moeten dan ook tegen deze constructieve
achtergrond worden gelezen.

79. Ook wat de ingebouwde privacy (2) betreft, moet in het
voorstel expliciet naar dit beginsel worden verwezen, onder
vermelding van concrete maatregelen om de uitvoering er
van in praktijk te brengen. Meer in het bijzonder dient in
het voorstel te worden aangegeven dat het elektronische
netwerk veilig en solide van opzet moet zijn, wat betekent
dat er standaard een breed scala aan privacywaarborgen in
het systeem geïntegreerd moeten zijn, zoals:

81. De EDPS benadrukt dat de noodzakelijke waarborgen voor
de gegevensbescherming duidelijk en expliciet in de tekst
van de richtlijn zelf moeten worden opgenomen, aangezien
dat essentiële onderdelen zijn. Aanvullende bepalingen met
betrekking tot de uitvoering van specifieke waarborgen
kunnen vervolgens nader worden uitgewerkt in gedele
geerde handelingen.

— een gedecentraliseerde structuur waarin gegevens uitslui
tend in één enkele „master”-bron worden opgeslagen en
elke „distributeur” alleen maar gegevens uit die „master”bron ontvangt (om te waarborgen dat de gegevens ac
tueel zijn);

82. De onderwerpen bestuur, taken, bevoegdheden en verant
woordelijkheden moeten in de voorgestelde richtlijn aan de
orde komen. Te dien einde moet in de voorgestelde richtlijn
vastgesteld worden:

— geautomatiseerde processen die controleren of de infor
matie inconsistenties of fouten bevat;

— of het netwerk door de Commissie of door een derde
geëxploiteerd wordt en of er sprake is van een gecen
traliseerde of gedecentraliseerde structuur;

— beperkte zoekmogelijkheden waarbij uitsluitend naar
gegevens kan worden gezocht die evenredig en ade
quaat zijn met het oog op de betreffende doelstelling;
(1) Zie punt 7 van het advies van de EDPS van 14 januari 2011 over de
mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s
getiteld „Integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens
in de EU” (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/
shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-01-14_Personal_
Data_Protection_EN.pdf).
(2) Idem.

— wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van alle
partijen die bij de gegevensverwerking en het bestuur
van het elektronische netwerk betrokken zijn, waar
onder de Commissie, de vertegenwoordigers van lidsta
ten, de beheerders van ondernemingsregisters in de lid
staten en derden;
(3) Een „captcha” is een soort reactietest die binnen de gegevensverwer
king wordt gebruikt om zeker te weten dat een respons niet door
een computer is gegenereerd.
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— wat het verband is tussen de elektronische systemen
zoals die in het voorstel zijn voorzien en andere initia
tieven, zoals het IMI, het portaal voor e-justitie en het
EBR; en
— welke specifieke en ondubbelzinnige criteria gehanteerd
worden om vast te stellen of een bepaalde partij aange
merkt dient te worden als een „voor de verwerking
verantwoordelijke” of als een „verwerker”.
83. Alle gegevensuitwisselingen die via het elektronische net
werk verlopen, moeten gebaseerd zijn op een bindende
Europese wetgevingshandeling die op een solide rechts
grondslag is aangenomen. Dit moet eenduidig worden vast
gelegd in de voorgestelde richtlijn.
84. De bepalingen inzake het toepasselijk recht moeten worden
verduidelijkt, met inbegrip van een verwijzing naar Ver
ordening (EG) nr. 45/2001.
85. Met betrekking tot de doorgifte van persoonsgegevens aan
derde landen moet in het voorstel duidelijk worden aange
geven dat die doorgifte in beginsel, met uitzondering van
de gevallen genoemd in artikel 26, lid 1, onder f), van
Richtlijn 95/46/EG, uitsluitend aan instanties of personen
in derde landen die geen adequate bescherming bieden kan
geschieden indien de voor de verwerking verantwoordelijke
voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de bescher
ming van de persoonlijke levenssfeer, de fundamentele
rechten en vrijheden van personen, alsmede ten aanzien
van de uitoefening van de daaraan verbonden rechten.
Deze waarborgen kunnen met name voortvloeien uit pas
sende contractuele bepalingen op grond van artikel 26 van
Richtlijn 95/46/EG.
86. Daarnaast moet de Commissie zorgvuldig beoordelen welke
technische en organisatorische maatregelen noodzakelijk
zijn om te waarborgen dat de bescherming van de privacy
en van gegevens in de architectuur van het elektronische
netwerk „ingebouwd” is („ingebouwde privacy”) en dat er
passende controlemechanismen gehanteerd worden die
waarborgen dat de gegevensbeschermingsverplichting op
aantoonbare wijze wordt nagekomen („verantwoordings
plicht”).
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een geautomatiseerde gegevensoverdracht. Het voorstel
dient daarnaast zodanig te worden aangepast dat i) ge
delegeerde handelingen zowel handmatige als geauto
matiseerde gegevensuitwisselingen volledig bestrijken,
ii) alle verwerkingsoperaties met betrekking tot per
soonsgegevens (dus niet alleen het opslaan en opzoeken
van gegevens) onder het toepassingsgebied van die han
delingen vallen, en iii) specifieke bepalingen voor de
gegevensbescherming in die gedelegeerde handelingen
er bovendien voor zorgen dat de relevante waarborgen
voor die gegevensbescherming in de praktijk worden
toegepast;
— In het voorstel moet artikel 2 van Richtlijn
2009/101/EG aangepast worden om duidelijk te maken
welke persoonsgegevens (eventueel) naast de namen van
de betrokken individuen openbaar gemaakt mogen
worden. Daarbij dient de noodzaak om transparantie
en een correcte identificatie van de betreffende personen
te bewerkstelligen zorgvuldig te worden afgewogen te
gen andere concurrerende belangen, zoals de bescher
ming van de privacy van die personen;
— In het voorstel moet worden aangegeven of lidstaten
uiteindelijk via het gemeenschappelijke portaal aanvul
lende informatie openbaar mogen maken (en/of onder
ling meer informatie mogen uitwisselen) op basis van
hun eigen nationale wetgeving, waarbij extra waarbor
gen voor de gegevensbescherming in acht moeten wor
den genomen;
— In de voorgestelde richtlijn moet expliciet worden vast
gelegd dat persoonsgegevens die voor transparantiedoel
einden beschikbaar zijn gesteld, niet misbruikt mogen
worden voor andere, niet met transparantie verband
houdende doeleinden en dat er daartoe op basis van
het beginsel van de ingebouwde privacy technologische
en organisatorische maatregelen genomen dienen te
worden;
— In het voorstel moeten ook specifieke waarborgen wor
den opgenomen met betrekking tot het informeren van
betrokkenen, evenals de verplichting om via gedele
geerde handelingen een regeling tot stand te brengen
op grond waarvan die betrokkenen hun rechten kunnen
uitoefenen.

87. Tot slot doet de EDPS nog de volgende aanbevelingen:
Gedaan te Brussel, 6 mei 2011.
— In de voorgestelde richtlijn zelf moet duidelijk worden
aangegeven dat het elektronische netwerk niet alleen i)
specifieke handmatige gegevensuitwisselingen tussen
ondernemingsregisters mogelijk maakt, maar ook ii)

Giovanni BUTTARELLI

Adjunct-EDPS
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II
(Mededelingen)

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN
DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE
Tenuitvoerlegging van de artikelen 35, 36, 43, 55 en 64 van Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de
Commissie inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van
broeikasgasemissierechten („de Veilingverordening”) door de lidstaten en de relevantie daarvan
voor de aanwijzing van veilingplatforms overeenkomstig artikel 26 van die verordening
Transparantiemaatregelen met betrekking tot de inschrijvingsdocumenten, als bedoeld in artikel 92
van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese
Gemeenschappen en artikel 130, lid 1, van de uitvoeringsvoorschriften daarvan, die tussen de
Commissie en de lidstaten worden uitgewisseld in het kader van de aanwijzing van de enige
veilingtoezichthouder overeenkomstig artikel 24 van de Veilingverordening en de aanwijzing van
de veilingplatforms overeenkomstig artikel 26 van die verordening
(2011/C 220/02)
1. Inleiding
Bij de herziening van de EU-regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten („ETS”), die een
onderdeel vormde van het klimaat- en energiepakket van 2008, is overeengekomen dat met ingang
van de derde handelsperiode, die in 2013 begint, veiling van emissierechten de regel wordt in plaats van
de uitzondering (1). Bovendien moet met ingang van 2012 15 % van de luchtvaartemissierechten worden
geveild (2). De Commissie werd belast met de vaststelling van een verordening inzake de tijdstippen, het
beheer en andere aspecten van de veiling van emissierechten (3). Op 12 november 2010 heeft de
Commissie deze verordening (de „Veilingverordening”) vastgesteld (4).

De artikelen 24 en 26 van de Veilingverordening voorzien in gezamenlijke-aanbestedingsprocedures van
de Commissie en de lidstaten voor de aanwijzing van de enige veilingtoezichthouder („EVT”) en de
gemeenschappelijke veilingplatforms („GVP's”).

De gezamenlijke-aanbestedingsprocedures ter aanwijzing van de EVT en de GVP's behelzen een geza
menlijke actie overeenkomstig artikel 91, lid 1, derde alinea, van Verordening (EG, Euratom) nr.
1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de
algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (het „Financieel Reglement”) (5) en
artikel 125 quater van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie tot vaststelling
(1) Artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot
vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wĳziging
van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).
(2) Artikel 3 quater, lid 1, en artikel 3 quinquies, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad
van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de
Gemeenschap en tot wĳziging van Richtlĳn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).
(3) Artikel 3 quinquies, lid 3, en artikel 10, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG als gewijzigd.
(4) Verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de
veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad
tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PB L 302 van
18.11.2010, blz. 1).
(5) Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002 houdende het Financieel Reglement van
toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 248 van 16.9.2002, blz. 1).
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van uitvoeringsvoorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad van
23 december 2002 houdende het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van
de Europese Gemeenschappen (de „uitvoeringsvoorschriften”) (1).
Overeenkomstig artikel 125 quater, derde alinea, van de uitvoeringsvoorschriften dienen de Commissie
en de lidstaten afspraken te maken over de praktische regelingen voor het verloop van de gezamenlijke
aanbesteding. De Commissie en de lidstaten stellen de praktische regelingen voor het verloop van de
gezamenlijke aanbestedingen vast middels een gezamenlijke-aanbestedingsovereenkomst voor de aanwij
zing van de EVT enerzijds en een gezamenlijke-aanbestedingsovereenkomst voor de aanwijzing van de
GVP's anderzijds.
2. Aanbesteding met het oog op de aanwijzing van een gereglementeerde markt als veilingplatform
in het kader van de Veilingverordening
Krachtens de Veilingverordening (2) mogen veilingen alleen worden gehouden door een overeenkomstig
de richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten (de „MiFID”) erkende gereglementeerde
markt (3). Deze gereglementeerde markt(en) moet(en) worden aangewezen middels een openbareaanbestedingsprocedure in overeenstemming met het recht van de Unie.
Wanneer de lidstaten overeenkomstig artikel 26 van de Veilingverordening een gereglementeerde markt
als veilingplatform aanwijzen middels een gezamenlijke actie met de Commissie overeenkomstig
artikel 91, lid 1, derde alinea, van het Financieel Reglement, zijn overeenkomstig artikel 125 quater,
eerste alinea, van de uitvoeringsvoorschriften de voor de Commissie geldende procedurele bepalingen op
het aanbestedingsproces van toepassing.
Wanneer de lidstaten overeenkomstig artikel 30 van de Veilingverordening hun eigen veilingplatform
aanwijzen, moeten zij daartoe gebruik maken van een selectieprocedure die in overeenstemming is met
het toepasselijke recht van de Unie en met de toepasselijke nationale wetgeving inzake openbare aan
bestedingen. Duitsland, Polen en het Verenigd Koninkrijk hebben besloten eigen veilingplatforms aan te
wijzen.
Afhankelijk van de wijze waarop elke lidstaat de MiFID in nationaal recht heeft omgezet, kan het voor
sommige lidstaten noodzakelijk zijn hun nationale omzettingsbesluiten voor de MiFID zodanig aan te
passen dat op hun grondgebied gevestigde gereglementeerde markten (en hun marktexploitanten (4))
gemachtigd kunnen worden tot het veilen van de in artikel 4, leden 2 en 3, van de Veilingverordening
bedoelde veilingproducten. Artikel 35, lid 4, van de Veilingverordening verplicht evenwel geen enkele
lidstaat zijn nationale omzettingsbesluiten voor de MiFID zodanig te wijzigen dat op zijn grondgebied
gevestigde gereglementeerde markten (en hun marktexploitanten) gemachtigd kunnen worden om vei
lingproducten te veilen overeenkomstig de Veilingverordening.
Met betrekking tot de gezamenlijke aanbestedingen voor de aanwijzing van veilingplatforms door de
lidstaten en de Commissie overeenkomstig artikel 26, leden 1 en 2, van de Veilingverordening, bepaalt
artikel 97, lid 1, van het Financieel Reglement dat de opdrachten worden gegund op basis van de
gunningscriteria nadat de geschiktheid van de economische subjecten die niet krachtens de uitsluitings
criteria zijn uitgesloten, aan de hand van de selectiecriteria is beoordeeld. Voorts kan elke inschrijver of
gegadigde krachtens artikel 135, lid 3, van de uitvoeringsvoorschriften worden verzocht het bewijs te
leveren dat hij naar nationaal recht gemachtigd is het voorwerp van de opdracht te produceren, bijvoor
beeld middels een verklaring onder ede, een attest of een uitdrukkelijke vergunning. Dit kan een bewijs
van erkenning als gereglementeerde markt voor de veiling van veilingproducten omvatten. Welke bewijs
stukken precies nodig zijn om aan artikel 135, lid 3, van de uitvoeringsvoorschriften te voldoen, en op
welk tijdstip deze bewijsstukken moeten worden ingediend, wordt vermeld in de in artikel 92 van het
Financieel Reglement bedoelde inschrijvingsdocumenten, die door de Commissie worden gepubliceerd in
de S-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do) (5). Er
kan evenwel niet worden uitgesloten dat de inschrijvers of gegadigden worden verzocht de vereiste
bewijsstukken binnen de in artikel 140 van de uitvoeringsvoorschriften bedoelde indieningstermijn
voor inschrijvingen of deelnemingsaanvragen over te leggen.
(1) Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23 december 2002 tot vaststelling van uitvoerings
voorschriften van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad houdende het Financieel Reglement van
toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (PB L 357 van 31.12.2002, blz. 1)
(2) Zie artikel 35, lid 1, van de Veilingverordening.
(3) Zie artikel 4, lid 1, punt 14, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de
Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn
93/22/EEG van de Raad (PB L 145 van 30.4.2010, blz. 1).
(4) Zie artikel 4, lid 1, punt 13, van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004
betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de
Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn
93/22/EEG van de Raad (PB L 145 van 30.4.2010, blz. 1).
(5) Deze documenten zijn ook toegankelijk via http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm
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Inschrijvers of gegadigden hoeven slechts in één lidstaat als gereglementeerde markt te zijn erkend om
offertes te mogen indienen overeenkomstig artikel 135, lid 3, van de uitvoeringsvoorschriften. Het zijn
de inschrijvers of gegadigden die bij de bevoegde instanties van de lidstaten moeten nagaan hoe
artikel 35, lid 4, van de Veilingverordening ten uitvoer is gelegd.
3. Tenuitvoerlegging door de lidstaten van andere bepalingen van de Veilingverordening die
relevant zijn voor de aanwijzing van een gereglementeerde markt als veilingplatform
De lidstaten zijn ook verplicht hun nationale wetgeving zo nodig aan te passen om uitvoering te geven
aan de volgende bepalingen van de Veilingverordening: artikel 36, lid 1, en artikel 43 betreffende de
regels inzake marktmisbruik; artikel 55, leden 1, 3 en 4, betreffende de regels inzake witwassen van geld,
financiering van terrorisme en criminele activiteiten; en artikel 64, lid 2, betreffende de regels inzake het
opzetten van een buitengerechtelijk mechanisme binnen de gereglementeerde markt.
De tenuitvoerlegging van deze artikelen door de lidstaat waar de gereglementeerde markt die als veiling
platform wordt aangewezen (of zijn marktexploitant) is gevestigd, is niet van invloed op het besluit tot
toewijzing van de opdracht in het kader van de gezamenlijke-aanbestedingsprocedure ter aanwijzing van
het veilingplatform, maar kan een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de uitvoering van het resulterende
contract. Indien de uitvoering van het contract in het gedrang komt omdat de lidstaat waar de als
veilingplatform aangewezen gereglementeerde markt (of zijn marktexploitant) is gevestigd, boven
genoemde bepalingen niet ten uitvoer heeft gelegd, kan het contract onverwijld worden opgezegd.
Indien de tenuitvoerlegging van bovengenoemde artikelen door de lidstaat evenwel impliceert dat veiling
platforms over bepaalde capaciteiten moeten beschikken, kan van een veilingplatform in voorkomend
geval worden verlangd dat het bij zijn inschrijving of deelnemingsaanvraag het bewijs levert over de
vereiste capaciteiten te beschikken, ongeacht of de lidstaat waar het veilingplatform is gevestigd, het
relevante artikel van de Veilingverordening reeds volledig ten uitvoer heeft gelegd of niet. Zo bepaalt
artikel 55, lid 4, van de Veilingverordening bijvoorbeeld dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de
nationale maatregelen ter omzetting van artikel 34, lid 1, van Richtlijn 2005/60/EG tot voorkoming van
het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (1)
(de „AML-richtlijn”) van toepassing zijn op de op hun grondgebied gevestigde veilingplatforms. De
nationale maatregelen ter omzetting van artikel 34, lid 1, van de AML-richtlijn houden in dat de lidstaat
garandeert dat het betrokken veilingplatform passende en toereikende maatregelen en procedures instelt
om transacties die met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme verband houden, te
voorkomen en te verhinderen. Van een veilingplatform kan worden verlangd dat het bij zijn inschrijving
of deelnemingsaanvraag aantoont in staat te zijn tot het instellen en toepassen van die maatregelen en
procedures. Het zijn de inschrijvers of gegadigden die bij de bevoegde instanties van de lidstaten moeten
nagaan hoe artikel 36, lid 1, artikel 43, artikel 55, leden 1, 3 en 4, en artikel 64, lid 2, van de
Veilingverordening ten uitvoer zijn gelegd.
4. Overzicht van de tenuitvoerlegging door de lidstaten
Een lijst van de lidstaten die de Commissie ervan in kennis hebben gesteld dat zij de in de hoofdstukken
2 en 3 geschetste aanpassingen van hun nationaal recht aan het doorvoeren zijn of reeds hebben
doorgevoerd, met inbegrip van een indicatief tijdschema voor de nationale uitvoeringsmaatregelen, wordt
bekendgemaakt op de website http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm. Deze lijst heeft
ten doel inschrijvers of gegadigden te informeren over de mate waarin en de wijze waarop artikel 35,
artikel 36, lid 1, artikel 43, artikel 55, leden 1, 3 en 4, en artikel 64, lid 2, van de Veilingverordening in
de jurisdicties van de onderscheiden lidstaten ten uitvoer zijn gelegd. De Commissie is niet verantwoor
delijk voor juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens in deze lijst.
5. Transparantiemaatregelen met betrekking tot de inschrijvingsdocumenten voor de aanwijzing via
aanbesteding van de EVT en de GVP's
Krachtens artikel 90, lid 1, van het Financieel Reglement moeten alle opdrachten worden bekendgemaakt
in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB). De inschrijvingsdocumenten worden gespecificeerd in
artikel 130, lid 1, van de uitvoeringsvoorschriften. Artikel 121 van de uitvoeringsvoorschriften laat
andere vormen van bekendmaking toe, mits deze niet aan de bekendmaking in het PB voorafgaan en
mits zij verwijzen naar het in het PB gepubliceerde bericht, dat als enige authentiek is.
(1) PB L 309 van 25.11.2005, blz. 15.
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In het geval van de gezamenlijke aanbestedingen ter aanwijzing van de EVT overeenkomstig artikel 24
van de Veilingverordening en ter aanwijzing van de GVP's overeenkomstig artikel 26 van de Veilingver
ordening, bevatten de in artikel 92 van het Financieel Reglement bedoelde inschrijvingsdocumenten, die
in artikel 130 van de uitvoeringsvoorschriften nader worden gespecificeerd, commercieel gevoelige
informatie. De gezamenlijke-aanbestedingsovereenkomsten verplichten de Commissie ertoe die informatie
met de lidstaten te delen.
Teneinde te garanderen dat alle marktdeelnemers gelijke toegang hebben tot deze informatie neemt de
Commissie zich voor om, tegelijk met de mededeling aan de lidstaten, de belangrijkste ontwerp-docu
menten betreffende de aanbestedingen met het oog op de aanwijzing van de EVT en de GVP's openbaar
te maken op de website http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_en.htm. De aldus openbaar
gemaakte ontwerp-documenten kunnen tot op het tijdstip van publicatie in het PB — eventueel zelfs
wezenlijk — worden gewijzigd. De openbaarmaking van ontwerp-inschrijvingsdocumenten vormt geen
bekendmaking in de zin van artikel 90, lid 1, van het Financieel Reglement of van de artikelen 118, 119
en 120 van de uitvoeringsvoorschriften; zij verbindt noch de Commissie, noch de lidstaten die aan de
gezamenlijke aanbestedingen deelnemen. Alleen de in het PB gepubliceerde bekendmakingen en inschrij
vingsdocumenten zijn authentiek in de zin van artikel 121, eerste alinea, van de uitvoeringsvoorschriften.
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IV
(Informatie)

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN
INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

EUROPESE COMMISSIE
Wisselkoersen van de euro (1)
25 juli 2011
(2011/C 220/03)
1 euro =
Munteenheid

USD

US-dollar

JPY

Japanse yen

DKK

Deense kroon

Koers

1,4380
112,46

Munteenheid

Koers

AUD

Australische dollar

1,3249

CAD

Canadese dollar

1,3599

7,4534

HKD

Hongkongse dollar
Nieuw-Zeelandse dollar

11,2040

GBP

Pond sterling

0,88250

NZD

SEK

Zweedse kroon

9,1083

SGD

Singaporese dollar

CHF

Zwitserse frank

1,1563

KRW

Zuid-Koreaanse won

ISK

IJslandse kroon

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

9,7399

CNY

Chinese yuan renminbi

9,2679

HRK

Kroatische kuna

7,4708

NOK

Noorse kroon

7,7715

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

HUF

Hongaarse forint

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

PLN

1,6619
1,7358
1 518,50

IDR

Indonesische roepia

MYR

Maleisische ringgit

PHP

Filipijnse peso

60,937

RUB

Russische roebel

39,8354

0,7093

THB

Thaise baht

42,795

Poolse zloty

3,9984

BRL

Braziliaanse real

2,2311

RON

Roemeense leu

4,2485

MXN

Mexicaanse peso

16,7757

TRY

Turkse lira

2,4719

INR

Indiase roepie

63,8540

24,388
268,95

(1) Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.

12 258,05
4,2737
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RECTIFICATIES

Rectificatie van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het meerjarenwerkprogramma
2011 voor subsidies op het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V) voor de periode 2007-2013
(Publicatieblad van de Europese Unie C 187 van 28 juni 2011)
(2011/C 220/04)
De Europese Commissie, directoraat-generaal Mobiliteit en vervoer kondigt een rectificatie aan van de uitnodiging tot het
indienen van voorstellen van projecten op het gebied van het Europees verkeersleidingssysteem voor de spoorwegen
(ERTMS) in het kader van het meerjarenwerkprogramma voor subsidies op het gebied van het trans-Europees vervoersnet
werk (TEN-V) voor de periode 2007-2013, als gepubliceerd in PB C 187 van 28 juni 2011, blz. 13.
De gecorrigeerde tekst van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen is beschikbaar op:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_proposals_2011.htm
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