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KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 410/2011,
annettu 27 päivänä huhtikuuta 2011,
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä
Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston (maaseuturahaston) varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisen
osalta annetun asetuksen (EY) N:o 259/2008 muuttamisesta
EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta
21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan 8 b kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Euroopan unionin tuomioistuin totesi yhdistetyissä asi
oissa C-92/09 ja C-93/09 (2) annetussa tuomiossa, joka
koskee velvollisuutta julkaista maatalousrahastojen varoja
saaviin tuensaajiin liittyviä tietoja, että luonnollisiin hen
kilöihin liittyvien henkilötietojen julkaiseminen tekemättä
eroa sellaisten merkityksellisten kriteerien mukaan kuin
ajanjaksot, joina kyseiset luonnolliset henkilöt ovat saa
neet tällaisia tukia, niiden toistuvuus tai niiden laji ja
suuruus, ei ole oikeasuhteista. Tuomioistuin totesi myös
asiaa koskevat säännökset pätemättömiksi. Koska on
luonnollisten henkilöiden edun mukaista suojata heidän
henkilötietonsa ja jotta voitaisiin yhteensovittaa eri tavoit
teet, jotka liittyvät maatalouden tukirahaston (maatalous
tukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maa
talousrahaston (maaseuturahaston) varoja saavia tuensaa
jia koskevien tietojen julkaisemisvelvollisuuteen, sellaisena
kuin siitä on säädetty komission asetuksessa (EY)
N:o 259/2008 (3), olisi syytä säätää, ettei kyseistä velvol
lisuutta sovelleta luonnollisiin henkilöihin.

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 259/2008 olisi avoimuuden
varmistamiseksi muutettava muodollisesti siihen asti, kun
Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät uuden jär
jestelmän, jossa otetaan huomioon tuomioistuimen vas
taväitteet.

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalous
rahastojen komitean lausunnon mukaiset,

(1) EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1.
(2) Yhdistetyt asiat C-92/09 ja C-93/09, Volker und Markus Schecke
GbR ja Hartmut Eifert/Land Hessen, tuomio 9.11.2010, ei vielä
julkaistu oikeustapauskokoelmassa.
(3) EUVL L 76, 19.3.2008, s. 28.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 259/2008 1 artikla seuraavasti:

1) Muutetaan 1 kohta seuraavasti:

a) Korvataan johdantovirke seuraavasti:

”1.
Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 44 a artiklassa tar
koitetun julkaisemisen yhteydessä on esitettävä seuraavat
tuensaajina olevien oikeushenkilöiden tiedot:”;

b) poistetaan a alakohta;

c) korvataan b ja c alakohta seuraavasti:

”b) täydellinen virallinen nimi, sellaisena kuin se on rekis
teröitynä, kun tuensaajat ovat oikeushenkilöitä, jotka
ovat asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan
itsenäisiä oikeushenkilöitä;

c) yhdistyksen täydellinen nimi, sellaisena kuin se on
rekisteröitynä tai muulla tavoin virallisesti tunnustet
tuna, kun tuensaajat ovat oikeushenkilöiden yhdistyk
siä, jotka eivät ole itse oikeushenkilöitä;”.

2) Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.
Jäsenvaltiot voivat julkaista oikeushenkilöistä yksityis
kohtaisempia tietoja kuin 1 kohdassa säädetään.”

2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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