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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1150/2009 af Thomas Garner, tysk statsborger, om berettigelsen til at 
modtage EU-støtte under programmet for udvikling af landdistrikterne for 
plantager med flere frugtsorter

1. Sammendrag

Plantager med flere frugtsorter er typiske i de sydtyske regioner og har især betydning for 
biodiversiteten, naturbeskyttelsen og attraktive landskaber. Andrageren ejer en sådan plantage 
og mener, at han bør kunne opnå EU-støtte under programmet for udvikling af 
landdistrikterne. Han bliver imidlertid afvist, når han kontakter de regionale myndigheder. 
Andrageren anmoder om en tydeliggørelse af dette spørgsmål.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. november 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andrageren dyrker en lille plantage med flere frugtsorter og vil gerne have økonomisk støtte 
via den tyske delstat Bayerns program for udvikling af landdistrikter. Myndighederne i Bayern 
har afvist en støtteanmodning fra andrageren, fordi han ikke dyrker et areal på mindst tre ha.

Endvidere lader andrageren forstå, at de bayerske kommuner og deltagersammenslutninger 
(Teilnehmergemeinschaften) i alt ville få 1.000 euro for den første dyrkning af frugtplantager i 
de første 10 år, men der ville kun være 15 euro til rådighed som støtte til landmanden.

Generelt ville Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne 
fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne give mulighed for støtte 
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til frugtplantager under forskellige foranstaltninger og vilkår afhængigt af de særlige sagsvilkår 
og typen af modtager: under jordsammenlægning (kode 125), miljøvenligt landbrug (kode 
AEM 214) samt under landsbyfornyelse og bevaring og forbedring af kulturarven (kode 322 og 
323).

Vedrørende det brede spektrum af typer af støtteforanstaltninger er det medlemsstatens, i 
Tyskland delstatens, ansvar at beslutte, hvilken af disse foranstaltninger der vil blive tilbudt i 
det regionaliserede program for udvikling af landdistrikter, og hvilke særlige vilkår for 
støtteberettigelse der findes, når sidstnævnte er i overensstemmelse med EU-forordningerne.

For en landmand er følgende støtteforanstaltninger mulige via det bayerske program for 
udvikling af landdistrikter 2007-2013:

a) AEM 214 kultur- og landskabsprogram: bevaringsforanstaltninger for frugtplantager 
– fem euro pr. træ, maksimalt 500 euro pr. ha
Vilkår for støtteberettigelse. dyrkning af et areal på mindst tre ha

b) AEM 214 naturbeskyttelsesprogram: bevaring af enge og græsarealer i 
frugtplantager – seks euro pr. træ, maksimalt 600 euro pr. ha
Vilkår for støtteberettigelse: særlige biotopområder på mindst 0,3 ha

c) bevaring og forbedring af natur- og kulturarven (kode 323): særlige foranstaltninger 
til at bevare og/eller forbedre biodiversitet – 100 % af de støtteberettigede 
omkostninger til private projekter
Vilkår for støtteberettigelse: særlige områder som f.eks. områder af høj naturværdi og 
biotoper til truede planter

For kommuner, deltagersammenslutninger (Teilnehmergemeinschaften) og andre offentlige 
organer er følgende støtteforanstaltninger mulige via det bayerske program for udvikling af 
landdistrikter 2007-2013:

a) jordsammenlægning (kode 125): bevaringsforanstaltninger samt første dyrkning af 
frugtplantager som del af et samlet projekt i henhold til den tyske lov om 
jordsammenlægning "Flurbereinigungsgesetz" – maksimalt 75 % af de støtteberettigede 
omkostninger

b) landsbyfornyelse (kode 322): foranstaltninger til at bevare og forbedre økologisk 
miljø – maksimalt 100 % af de støtteberettigede omkostninger

c) bevaring og forbedring af natur- og kulturarven (kode 323). særlige foranstaltninger 
til at bevare og/eller forbedre biodiversitet – 50 % af de støtteberettigede omkostninger 
til offentlige projekter.

Ifølge de oplysninger Kommissionen har modtaget og under den antagelse, at andrageren ikke 
dyrker et område af høj naturværdi som f.eks. biotoper, ser det ud til, at andrageren i princippet 
kun ville kunne få støtte via foranstaltningen for miljøvenligt landbrug 214 Program på 
Kulturområdet (KULAP), men at han ikke opfylder vilkårene for støtteberettigelse i det 
bayerske program for udvikling af landdistrikter om at "dyrke mindst tre ha", der er fastsat 
under de bayerske myndigheders ansvar.
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Vedrørende den anden klage, der er forbundet med økonomisk støtte fra Kommissionen til 
kommuner og deltagersammenslutninger (Teilnehmergemeinschaften), kan Kommissionen 
ikke se en logisk forbindelse med EU's forordninger eller det bayerske program for udvikling 
af landdistrikter.

Såfremt der er behov for yderligere afklaring, kan andrageren kontakte 
forvaltningsmyndigheden, der har ansvaret for Bayerns program for udvikling af landdistrikter, 
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstraße 2, 
80539 München, tlf. 0049-89-2182-0."


