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KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 410/2011
af 27. april 2011
om ændring af forordning (EF) nr. 259/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning
(EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår offentliggørelsen af oplysninger om modtagerne af midler fra
Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde,

Artikel 1
I artikel 1 i forordning (EF) nr. 259/2008 foretages følgende
ændringer:

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af
21. juni 2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (1),
særlig artikel 42, nr. 8b,
efter høring af Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyt
telse og
ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

(3)

Den Europæiske Unions Domstol har i sin dom i de
forenede sager C-92/09 og C-93/09 (2) vedrørende
kravet om offentliggørelse af oplysninger om modtagere
af landbrugsstøtte fastslået, at offentliggørelse af person
oplysninger om fysiske personer uden at foretage en
sondring i henhold til relevante kriterier, såsom i
hvilken periode de har modtaget disse midler, hyppig
heden af en sådan modtagelse eller midlernes art og
omfang, ikke er i overensstemmelse med proportionali
tetsprincippet. Domstolen har desuden erklæret de pågæl
dende bestemmelser ugyldige. Af hensyn til beskyttelsen
af fysiske personers personoplysninger bør det i lyset af
de forskellige formål med kravet om offentliggørelse af
oplysninger om modtagere af midler fra Den Europæiske
Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
som fastsat i Kommissionens forordning (EF)
nr. 259/2008 (3) fastsættes, at dette krav ikke gælder
for fysiske personer.
Derfor bør forordning (EF) nr. 259/2008 af klarheds
hensyn ændres formelt i overensstemmelse med ovenstå
ende, idet det afventes, at Europa-Parlamentet og Rådet
vedtager en ny ordning, som imødekommer Domstolens
indvendinger.
Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstem
melse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene —

(1) EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1.
(2) Dom af 9. november 2010 i de forenede sager C-92/09 og C-93/09,
Volker und Markus Schecke GbR og Hartmut Eifert mod Land Hessen,
endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser.
(3) EUT L 76 af 19.3.2008, s. 28.

1) I stk. 1 foretages følgende ændringer:

a) Indledningen affattes således:

»1.
Den offentliggørelse, der omhandles i artikel 44a i
forordning (EF) nr. 1290/2005, skal indeholde følgende
oplysninger om modtagere, der er juridiske personer:«

b) Litra a) udgår.

c) Litra b) og c) affattes således:

»b) det fulde navn, der er registreret, når modtageren har
status som selvstændig juridisk person i henhold til
lovgivningen i den berørte medlemsstat

c) det fulde navn på den registrerede eller på anden
måde officielt anerkendte sammenslutning, når modta
geren er en sammenslutning af juridiske personer
uden egen status som juridisk person«.

2) Stk. 2 affattes således:

»2.
Når det gælder juridiske personer, kan medlemssta
terne offentliggøre mere detaljerede oplysninger end dem,
der er fastsat i stk. 1.«

Artikel 2
Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i
Den Europæiske Unions Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. april 2011.
På Kommissionens vegne
José Manuel BARROSO

Formand

