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UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 410/2011 VAN DE COMMISSIE
van 27 april 2011
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 259/2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen
van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de bekendmaking
van informatie over de begunstigden van financiële middelen uit het Europees
Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
(ELFPO)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van
21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid (1), en met name artikel 42, punt 8 ter,
Na raadpleging van de Europese Toezichthouder voor gegevens
bescherming,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 259/2008 wordt als volgt
gewijzigd:

1. Lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

a) de inleidende zin wordt vervangen door:

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

In zijn arrest in de gevoegde zaken C-92/09 en
C-93/09 (2) betreffende de verplichte bekendmaking van
informatie over begunstigden van landbouwsteun heeft
het Hof van Justitie van de Europese Unie geconcludeerd
dat de bekendmaking van persoons-gegevens betreffende
natuurlijke personen, zonder dat daarbij een onderscheid
wordt gemaakt op basis van relevante criteria, zoals de
tijdvakken waarin zij dergelijke steun hebben ontvangen,
de frequentie, het type en de omvang van die steun,
buiten proportie is. Bijgevolg heeft het Hof de desbetref
fende bepalingen ongeldig verklaard. Aangezien natuur
lijke personen belang hebben bij de bescherming van hun
persoons-gegevens moet, om aan de verschillende doel
stellingen van de bij Verordening (EG) nr. 259/2008 van
de Commissie (3) vastgelegde verplichte bekendmaking
van informatie over de begunstigden van financiële mid
delen uit het Europees Landbouwgarantie-fonds (ELGF)
en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwik
keling (ELFPO) te voldoen, worden bepaald dat deze ver
plichting niet van toepassing is op natuurlijke personen.
Daarom moet Verordening (EG) nr. 259/2008 omwille
van de transparantie formeel worden gewijzigd in af
wachting van de vaststelling van een nieuwe regeling
door het Europees Parlement en de Raad waarin rekening
wordt gehouden met de bezwaren van het Hof.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité voor de
landbouwfondsen,

(1) PB L 209 van 11.8.2005, blz. 1.
(2) Arrest van het Hof van Justitie van 9 november 2010 in de ge
voegde zaken C-92/09 en C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR en
Hartmut Eifert/Land Hessen, nog niet bekendgemaakt in de Juris-pru
dentie.
(3) PB L 76 van 19.3.2008, blz. 28.

„1.
De in artikel 44 bis van Verordening (EG)
nr. 1290/2005 bedoelde bekendmaking omvat ten aan
zien van begunstigde rechtspersonen de volgende infor
matie:”;

b) het bepaalde onder a) wordt geschrapt;

c) de punten b) en c) worden vervangen door:

„b) de volledige officiële naam zoals deze is ingeschreven,
wanneer de begunstigde, overeenkomstig de wetgeving
van de betrokken lidstaat, een rechtspersoon met een
eigen rechtspersoonlijkheid is;

c) de volledige naam van de vereniging zoals deze is
ingeschreven of anderszins officieel is erkend, wanneer
de begunstigde een vereniging van rechtspersonen
zonder eigen rechtspersoonlijkheid is;”.

2. Lid 2 wordt vervangen door:

„2.
Met betrekking tot rechtspersonen mogen de lidstaten
gedetailleerdere informatie bekendmaken dan die waarin lid
1 voorziet.”.

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 april 2011.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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