
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 410/2011 

z dnia 27 kwietnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 259/2008 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat 
beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 

i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 
21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki 
rolnej ( 1 ), w szczególności jego art. 42 pkt 8b, 

po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W wyroku w sprawach połączonych C-92/09 i C- 
93/09 ( 2 ), dotyczącym obowiązku publikowania infor
macji na temat beneficjentów europejskich funduszy 
rolniczych, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
orzekł, że publikacja danych osobowych dotyczących 
osób fizycznych, bez wprowadzenia rozróżnienia według 
odpowiednich kryteriów, takich jak okresy, w których 
otrzymały one tę pomoc, jej częstość czy też rodzaj 
i wysokość, jest nieproporcjonalna. Trybunał unieważnił 
również powiązane przepisy. Ze względu na to, że 
ochrona danych osobowych leży w interesie osób fizycz
nych oraz mając na względzie pogodzenie różnych celów 
wynikających z obowiązku publikowania informacji na 
temat beneficjentów środków pochodzących 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) 
i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW), przewidzianego rozpo
rządzeniem Komisji (WE) nr 259/2008, ( 3 ) należy usta
nowić, że obowiązek ten nie stosuje się do osób fizycz
nych. 

(2) W celu zapewnienia przejrzystości należy zatem odpo
wiednio formalnie zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 259/2008 w oczekiwaniu na przyjęcie przez Parla
ment Europejski i Radę nowych zasad uwzględniających 
cele sformułowane przez Trybunał. 

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Funduszy Rolniczych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 rozporządzenia (WE) nr 259/2008 wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a) zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„1. W publikacji, o której mowa w art. 44a rozporzą
dzenia (WE) nr 1290/2005, zawarte są następujące infor
macje dotyczące beneficjentów będących osobami praw
nymi:”; 

b) skreśla się lit. a); 

c) lit. b) i c) otrzymują brzmienie: 

„b) pełna nazwa oficjalna w formie, w jakiej została zare
jestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest osoba 
prawna posiadająca własną osobowość prawną 
zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, 
którego to dotyczy; 

c) pełna nazwa stowarzyszenia w formie, w jakiej została 
zarejestrowana lub w inny sposób urzędowo uznana, 
w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie 
osób prawnych niebędące odrębną osobą prawną;”; 

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku osób prawnych państwa członkowskie 
mogą opublikować informacje bardziej szczegółowe niż te 
przewidziane w ust. 1.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. 
( 2 ) Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawach połączonych C-92/09 i C-93/09, Volker und Markus 
Schecke GbR i Hartmut Eifert/Land Hessen, dotychczas nieopubliko
wany w Zb.Orz. 

( 3 ) Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 28.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 27 kwietnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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