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Κράτους της Έσσης
 

 Οι κανονιστικές ρυθµίσεις της Ένωσης σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση 
πληροφοριών για τους δικαιούχους ενισχύσεων από τα ευρωπαϊκά γεωργικά 

ταµεία είναι εν µέρει ανίσχυρες 

Η υποχρέωση δηµοσιοποιήσεως των ονοµάτων των φυσικών προσώπων που είναι δικαιούχοι 
τέτοιων ενισχύσεων, όπως επίσης και των συγκεκριµένων ποσών που έλαβαν, συνιστά, ως προς 

τον σκοπό της διαφάνειας, δυσανάλογο µέτρο  

Το δίκαιο της Ένωσης σχετικά µε τη χρηµατοδότηση των δαπανών που υπάγονται στην κοινή 
γεωργική πολιτική προβλέπει ότι τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την κατ’ έτος εκ των υστέρων 
δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως επίσης και 
των αντίστοιχων ποσών που έλαβε κάθε δικαιούχος1.  

Στον δικτυακό τόπο της γερµανικής Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Γεωργίας και ∆ιατροφής 
(«Bundesanstalt») δηµοσιοποιούνται τα ονόµατα των δικαιούχων ενισχύσεων του ΕΓΤΕ και του 
ΕΓΤΑΑ, ο τόπος όπου έχουν την κατοικία ή την έδρα τους και ο ταχυδροµικός κώδικας αυτών, 
όπως επίσης και τα ετησίως ληφθέντα ποσά. Αυτός ο δικτυακός τόπος διαθέτει µηχανή 
αναζητήσεως.  

Η Volker und Markus Schecke GbR, γεωργική εκµετάλλευση (υπόθεση C-92/09) και ο Hartmut 
Eifert, εκµεταλλευτής αγροκτήµατος πλήρους απασχολήσεως (υπόθεση C-93/09) υπέβαλαν 
ενώπιον της αρµόδιας τοπικής αρχής αιτήσεις χρηµατοδοτήσεως από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ, για 
το οικονοµικό έτος 2008, οι οποίες εγκρίθηκαν µε αποφάσεις του ∆εκεµβρίου 2008.  

Με την προσφυγή τους, η Volker und Markus Schecke GbR και ο Hartmut Eifert ζητούν από το 
Verwaltungsgericht Wiesbaden (∆ιοικητικό δικαστήριο, Wiesbaden, Γερµανία) να υποχρεώσει το 
Οµόσπονδο Κράτος της Έσσης να µην δηµοσιοποιήσει τις πληροφορίες που τους αφορούν. 
Εκτιµώντας ότι οι κανονιστικές ρυθµίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά µε την υποχρέωση 
δηµοσιοποιήσεως των δεδοµένων αυτών από την Bundesanstalt συνιστούν αδικαιολόγητη 
προσβολή του θεµελιώδους δικαιώµατος της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το εθνικό δικαστήριο ζητεί από το ∆ικαστήριο να εξετάσει το ισχυρό των εν λόγω 
ρυθµίσεων.  

Το ∆ικαστήριο διαπιστώνει, αφενός, ότι ο σεβασµός του δικαιώµατος στην ιδιωτική ζωή ενόψει της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος αναγνωρίζεται από τον Χάρτη 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά κάθε πληροφορία σχετικά µε φυσικό 
πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί και, αφετέρου, ότι οι 
περιορισµοί οι οποίοι µπορούν να επιβληθούν νοµίµως στο δικαίωµα της προστασίας των 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αντιστοιχούν σε εκείνους που γίνονται δεκτοί στο πλαίσιο της 

                                                 
1 Κανονισµός (ΕΚ) 1290/205 του Συµβουλίου, της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηµατοδότηση της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (ΕΕ L 209, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) 1437/2007 του Συµβουλίου, της 26ης 
Νοεµβρίου 2007 (ΕΕ L 322, σ. 1) και τον κανονισµό (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής, της 18ης Μαρτίου 2008, για τη 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) 1290/2005 του Συµβουλίου σχετικά µε τη 
δηµοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόµενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 
Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 76, σ. 28). 
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Ευρωπαϊκής Συµβάσεως για την Προστασία των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών 
Ελευθεριών.  

Ακολούθως, το ∆ικαστήριο παρατηρεί ότι η δηµοσιοποίηση σε δικτυακό τόπο ονοµαστικών 
πληροφοριών σχετικά µε τους δικαιούχους ενισχύσεων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ και τα 
συγκεκριµένα ληφθέντα από αυτούς ποσά συνιστά, λόγω του ότι οι πληροφορίες αυτές καθίστανται 
προσβάσιµες στους τρίτους, προσβολή του δικαιώµατος των οικείων δικαιούχων στην ιδιωτική 
τους ζωή, εν γένει, και στην προστασία των δεδοµένων τους προσωπικού χαρακτήρα, ειδικότερα. 
Προκειµένου να είναι δικαιολογηµένη, η εν λόγω προσβολή πρέπει να προβλέπεται από τον νόµο, 
να σέβεται το βασικό περιεχόµενο των εν λόγω δικαιωµάτων και, τηρουµένης της αρχής της 
αναλογικότητας, να είναι αναγκαία και να ανταποκρίνεται πραγµατικά σε σκοπούς γενικού 
συµφέροντος που αναγνωρίζει η Ένωση ή στην ανάγκη προστασίας των δικαιωµάτων και 
ελευθεριών τρίτων. Εξάλλου, οι αποκλίσεις και οι περιορισµοί της προστασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια του απολύτως αναγκαίου. 

Υπό τις συνθήκες αυτές, το ∆ικαστήριο κρίνει ότι παρότι, σε µία δηµοκρατική κοινωνία, οι 
φορολογούµενοι δικαιούνται να ενηµερώνονται σχετικά µε τη διαχείριση των δηµοσίων πόρων, 
γεγονός είναι ότι µία ισόρροπη στάθµιση των διαφόρων επίµαχων συµφερόντων απαιτεί, πριν από 
την έκδοση διατάξεων των οποίων το κύρος αµφισβητείται, τα οικεία όργανα να εξακριβώνουν αν η 
δηµοσιοποίηση, σε ελευθέρως προσβάσιµο ενιαίο δικτυακό τόπο ανά κράτος µέλος, ονοµαστικών 
πληροφοριών για όλους τους ενδιαφερόµενους δικαιούχους και των συγκεκριµένων ποσών που 
έλαβε καθένας τους από το ΕΓΤΕ και το ΕΓΤΑΑ – ανεξαρτήτως της διάρκειας, της συχνότητας ή 
του είδους και της σηµασίας της ληφθείσας ενισχύσεως – υπερβαίνει το αναγκαίο για την επίτευξη 
των νοµίµων επιδιωκόµενων σκοπών. Ως προς τα φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι 
ενισχύσεων του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, δεν προκύπτει, όµως, ότι το Συµβούλιο και η Επιτροπή 
επιχείρησαν να πραγµατοποιήσουν τέτοια ισόρροπη στάθµιση.  

Το ∆ικαστήριο αποφαίνεται, εποµένως, ότι επιβάλλοντας τη δηµοσιοποίηση των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος ενισχύσεων του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ, χωρίς διάκριση ανάλογα µε τα σχετικά κριτήρια, όπως τις περιόδους 
κατά τις οποίες έλαβαν τέτοιες ενισχύσεις, τη συχνότητα ή ακόµη το είδος και τη σηµασία 
αυτών, το Συµβούλιο και η Επιτροπή υπερέβησαν τα όρια που επιβάλλει η τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας. Στο µέτρο αυτό, επιβάλλεται, εποµένως, να κηρυχθούν 
ανίσχυρες ορισµένες διατάξεις του κανονισµού 1290/2005, όπως επίσης και ο κανονισµός 
259/2008 στο σύνολό του. 

∆εδοµένου του αυξηµένου αριθµού δηµοσιοποιήσεων στα κράτη µέλη βάσει ρυθµίσεων που 
θεωρήθηκαν ισχυρές, το ∆ικαστήριο αναγνωρίζει ότι το διαπιστωθέν ανίσχυρο των διατάξεων 
αυτών δεν επιτρέπει να τεθούν υπό αµφισβήτηση τα αποτελέσµατα της δηµοσιοποιήσεως 
των καταλόγων των δικαιούχων ενισχύσεων από το ΕΓΤΑ και το ΕΓΤΑΑ στην οποία προέβησαν 
οι εθνικές αρχές για την περίοδο που προηγείται της ηµεροµηνίας εκδόσεως της 
αποφάσεως στις υποθέσεις αυτές.  

 
ΥΠΟΜΝΗΣΗ: Η διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως παρέχει στα δικαστήρια των κρατών 
µελών τη δυνατότητα να υποβάλουν στο ∆ικαστήριο, στο πλαίσιο της ένδικης διαφοράς της οποίας έχουν 
επιληφθεί, ερώτηµα σχετικό µε την ερµηνεία του δικαίου της Ένωσης ή µε το κύρος πράξεως οργάνου της 
Ένωσης. Το ∆ικαστήριο δεν αποφαίνεται επί της διαφοράς που εκκρεµεί ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου. 
Στο εθνικό δικαστήριο εναπόκειται να επιλύσει τη διαφορά αυτή, λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση του 
∆ικαστηρίου. Η απόφαση αυτή δεσµεύει, οµοίως, άλλα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων ανακύπτει 
παρόµοιο ζήτηµα. 
  

 

Ανεπίσηµο έγγραφο προοριζόµενο για τα µέσα µαζικής ενηµερώσεως, το οποίο δεν δεσµεύει το ∆ικαστήριο. 

Το πλήρες κείµενο της αποφάσεως είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα CURIA από την ηµεροµηνία 
δηµοσιεύσεώς της  

Επικοινωνία: Estella Cigna-Αγγελίδη  (+352) 4303 2582 
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http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=EL&Submit=rechercher&numaff=C-92/09

