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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 410/2011
av den 27 april 2011
om ändring av förordning (EG) nr 259/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG)
nr 1290/2005 när det gäller offentliggörande av uppgifter om de stödmottagare som får stöd från
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 av den
21 juni 2005 om finansieringen av den gemensamma jord
brukspolitiken (1), särskilt punkt 8b i artikel 42,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Artikel 1 i förordning (EG) nr 259/2008 ska ändras på följande
sätt:

1. Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

a) Inledningsfrasen ska ersättas med följande:
efter att ha samrått med Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

I domslutet i de förenade målen C-92/09 och C-93/09 (2)
rörande offentliggörande av uppgifter om mottagare av
jordbruksstöd fastställer EU-domstolen att offentliggö
rande av personuppgifter om fysiska personer utan åt
skillnad enligt relevanta kriterier som den period under
vilken stöd har mottagits, stödfrekvens, stödtyp eller
stödvolym, inte är proportionellt. Därför har domstolen
ogiltigförklarat de bestämmelser som avser sådant offent
liggörande. För att garantera fysiska personer det skydd
av personuppgifter som ligger i deras intresse, och sam
tidigt tillgodose de olika syften som ska uppfyllas genom
offentliggörande av uppgifter om mottagare av stöd från
Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och från
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(EJFLU), så som det föreskrivs i kommissionens förord
ning (EG) nr 259/2008 (3), är det lämpligt att denna
skyldighet inte gäller för fysiska personer.

För öppenhetens skull bör därför förordning (EG)
nr 259/2008 ändras formellt i enlighet med detta i av
vaktan på att Europaparlamentet och rådet antar ett nytt
system som tar hänsyn till domstolens synpunkter.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är för
enliga med yttrandet från kommittén för jordbruksfon
derna.

(1) EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.
(2) EU-domstolens dom av den 9 november 2010 i de gemensamma
målen C-92/09 och C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR och
Hartmut Eifert/Land Hessen, ännu ej offentliggjorda i REG.
(3) EUT L 76, 19.3.2008, s. 28.

”1.
I de uppgifter som ska offentliggöras enligt
artikel 44a i förordning (EG) nr 1290/2005 ska följande
information ingå om det rör sig om en juridisk person:”

b) Led a ska utgå.

c) Leden b och c ska ersättas med följande:

”b) Stödmottagarens registrerade firmanamn, om det är
fråga om en juridisk person som rättsligt sett har
omvandlats till en fristående juridisk person enligt
lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

c) Den stödmottagande organisationens registrerade eller
på annat sätt officiellt erkända namn, om det är fråga
om en sammanslutning av juridiska personer utan
egen rättskapacitet.”

2. Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.
För juridiska personer ska medlemsstaterna ha rätt att
offentliggöra mer ingående uppgifter än vad som anges i
punkt 1.”

Artikel 2
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

28.4.2011

SV

Europeiska unionens officiella tidning

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 27 april 2011.
På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande
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