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19.2.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1150/2009, του Thomas Garner, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την επιλεξιμότητα για επιδοτήσεις αγροτικής ανάπτυξης της ΕΕ για μεικτούς 
οπωρώνες

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι μεικτοί οπωρώνες συνηθίζονται στις νότιες περιφέρειες της Γερμανίας και θεωρείται ότι 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιοποικιλότητα, την προστασία της φύσης και το 
κάλλος του φυσικού τοπίου. Ο αναφέρων διατηρεί έναν τέτοιο οπωρώνα και πιστεύει ότι 
ενδέχεται να είναι επιλέξιμος για επιδότηση από την ΕΕ βάσει του προγράμματος για την 
αγροτική ανάπτυξη. Όταν επικοινωνεί με τις αρχές στην περιφέρειά του, δεν εξυπηρετείται. 
Ζητεί διευκρινίσεις επί του θέματος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 25 Νοεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων καλλιεργεί έναν μικρό μεικτό οπωρώνα και θα ήθελε να λάβει οικονομική 
ενίσχυση μέσω του προγράμματος για την ανάπτυξη της υπαίθρου του γερμανικού κρατιδίου 
της Βαυαρίας. Το αίτημα του αναφέροντος για ενίσχυση δεν έγινε δεκτό από τις βαυαρικές 
αρχές διότι η έκταση που καλλιεργεί δεν είναι τουλάχιστον 3 εκτάρια.

Επιπλέον, ο αναφέρων υπαινίσσεται ότι οι βαυαρικοί δήμοι και ομάδες συμμετεχόντων 
(Teilnehmergemeinschaften) λαμβάνουν συνολικά 1 000 ευρώ για την πρώτη καλλιέργεια 
οπωρώνων κατά την πρώτη δεκαετία, ενώ ο γεωργός λαμβάνει ως ενίσχυση μόλις 15 ευρώ.
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Γενικά, ο κανονισμός (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) επιτρέπει
την ενίσχυση των οπωρώνων δυνάμει διαφόρων μέτρων και προϋποθέσεων ανάλογα με τις 
συνθήκες που διέπουν την κάθε περίπτωση και το είδος του δικαιούχου: βάσει αναδασμού 
(κωδικός 125), γεωργοπεριβάλλοντος (κωδικός AEM 214) καθώς και βάσει ανακαίνισης των 
χωριών και διατήρησης και αναβάθμισης της πολιτιστικής κληρονομιάς (κωδικοί 322 και 
323). 

Όσον αφορά το ευρύ φάσμα των επιλέξιμων μέτρων ενίσχυσης, αποτελεί αρμοδιότητα των 
κρατών μελών, στην περίπτωση της Γερμανίας των κρατιδίων, να αποφασίσουν ποια από τα εν 
λόγω μέτρα θα προσφερθούν στο πλαίσιο του προγράμματος περιφερειακής αγροτικής 
ανάπτυξης (RDP) και ποιες θα είναι οι ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, με την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι προϋποθέσεις συνάδουν με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Για έναν γεωργό διατίθενται τα ακόλουθα μέτρα ενίσχυσης μέσω του βαυαρικού RDP για την 
περίοδο 2007-2013:

α) AEM 214 πρόγραμμα για τον πολιτισμό και το τοπίο: ενέργειες συντήρησης των 
οπωρώνων – 5 ευρώ ανά δέντρο, μέγιστο ποσό 500 ευρώ ανά εκτάριο
Προϋπόθεση επιλεξιμότητας: Καλλιέργεια έκτασης τουλάχιστον 3 εκταρίων

β) AEM 214 πρόγραμμα για την προστασία της φύσης: συντήρηση οπωρώνων, 
βοσκοτόπων και λειμώνων – 6 ευρώ ανά δέντρο, μέγιστο ποσό 600 ευρώ ανά εκτάριο
Προϋπόθεση επιλεξιμότητας: ειδικοί βιότοποι έκτασης τουλάχιστον 0,3 εκταρίων
γ) διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς 323: ειδικές δράσεις για 
τη διατήρηση ή/και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας – το 100% των επιλέξιμων 
δαπανών για ιδιωτικά έργα

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας: ειδικές περιοχές, όπως περιοχές υψηλής φυσικής αξίας 
και βιότοποι για τα απειλούμενα φυτά

Για τους δήμους, τις ομάδες συμμετεχόντων (Teilnehmergemeinschaften) και άλλους 
δημόσιους φορείς, διατίθενται τα ακόλουθα μέτρα ενίσχυσης μέσω του βαυαρικού RDP για 
την περίοδο 2007-2013:

α) αναδασμός (κωδικός 125): ενέργειες συντήρησης καθώς και πρώτη καλλιέργεια 
οπωρώνων στο πλαίσιο ενός συνολικού έργου, σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί 
αναδασμού «Flurbereinigungsgesetz» – μέγιστο ποσό το 75% των επιλέξιμων δαπανών

β) ανακαίνιση των χωριών (κωδικοί 322): μέτρα για τη διατήρηση και τη βελτίωση του 
οικολογικού περιβάλλοντος – μέγιστο ποσό το 100% των επιλέξιμων δαπανών

γ) διατήρηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς 323: ειδικές δράσεις για 
τη διατήρηση ή/και τη βελτίωση της βιοποικιλότητας – το 50% των επιλέξιμων 
δαπανών για δημόσια έργα·

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή και υποθέτοντας ότι ο αναφέρων δεν 
καλλιεργεί περιοχή υψηλής φυσικής αξίας, όπως είναι οι βιότοποι, προκύπτει ότι ο αναφέρων 
θα μπορούσε ουσιαστικά να λάβει ενίσχυση μόνο μέσω του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 
214 KULAP, αλλά ότι δεν πληροί την προϋπόθεση επιλεξιμότητας που ορίζει το βαυαρικό 
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RDP για «καλλιέργεια έκτασης τουλάχιστον 3 εκταρίων», υπό την αρμοδιότητα των 
βαυαρικών αρχών. 

Όσον αφορά την άλλη καταγγελία που συνδέεται με την οικονομική ενίσχυση από την 
Επιτροπή προς τους δήμους και τις ομάδες συμμετεχόντων (Teilnehmergemeinschaften), η 
Επιτροπή δεν εντοπίζει κανέναν συνεκτικό δεσμό προς τους κανονισμούς της ΕΕ ούτε και 
προς το βαυαρικό RDP.

Σε περίπτωση που χρειάζεται περαιτέρω διευκρινίσεις, ο αναφέρων μπορεί να επικοινωνήσει 
με τη διαχειριστική αρχή που είναι υπεύθυνη για το βαυαρικό RDP, το Bayerisches 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 
München, τηλ. 0049-89-2182-0.


