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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Thomas Garner, német állampolgár által benyújtott 1150/2009. számú 
petíció a vegyes gyümölcsösökre vonatkozó európai uniós vidékfejlesztési 
támogatásokra való jogosultságról

1. A petíció összefoglalása

 A délnémet régiók jellemző sajátosságai közé tartoznak a vegyes gyümölcsösök, amelyek a 
biodiverzitás, a természetvédelem és a kellemes vidéki táj szempontjából különösen fontosak. 
A petíció benyújtója is egy ilyen gyümölcsöst gondoz, és úgy gondolja, hogy a 
vidékfejlesztési program keretében jogosult lehet európai uniós támogatásra. Amikor a 
regionális hatóságokhoz fordul, mindig lerázzák. Ennek a kérdésnek a tisztázását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. november. 25. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. február 19.

A petíció benyújtója egy kis vegyes gyümölcsöst gondoz, és a német bajorországi 
vidékfejlesztési program keretében pénzügyi támogatáshoz szeretne jutni. A petíció 
benyújtójának támogatási kérelmét a bajorországi hatóságok azzal az indokkal utasították el, 
hogy az általa művelt terület nagysága nem éri el a 3 hektárt.

Ezenfelül a petíció benyújtójának állítása szerint a bajorországi közigazgatási területek és a 
résztvevői csoportok (Teilnehmergemeinschaften) az első tíz év során összesen 1000 eurót 
kapnak a gyümölcsösök első megműveléséhez, míg a termelő csupán 15 EUR összegű 
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támogatásra jogosult.

Általánosságban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet különböző intézkedések és 
feltételek mellett engedélyezi a gyümölcsösök támogatását, az adott eset körülményeitől és a 
kedvezményezett jellegétől függően: a földterületek tagosítása (125. kód), az agrár-
környezetvédelem (AEM 214. kód), valamint a falvak megújítása, illetve a kulturális örökség 
megőrzése és korszerűsítése (322. és 323. kód) körébe tartozó intézkedések támogathatók. 

Tekintettel a támogatásra jogosult intézkedések széles körére, a tagállamok, Németországban 
pedig a tartomány felelőssége eldönteni, mely intézkedések nyújthatók a regionális 
vidékfejlesztési program (RDP) keretén belül, illetve hogy milyen különleges jogosultsági 
feltételek alkalmazandók, amennyiben ezek összhangban állnak az európai rendeletekkel.

A termelők a következő támogatási intézkedéseket vehetik igénybe a 2007–2013 közötti 
időszakra vonatkozó bajorországi vidékfejlesztési program keretén belül:

a) AEM 214 kulturális és tájvédelmi program: gyümölcsösökre vonatkozó fenntartási 
intézkedések – 5 EUR/fa, legfeljebb 500 EUR/ha
A jogosultság feltétele: legalább 3 ha művelés alatt álló terület

a) AEM 214 természetvédelmi program: gyümölcsös, rét és legelő fenntartása – 6
EUR/fa, legfeljebb 600 EUR/ha
A jogosultság feltétele: legalább 0,3 ha nagyságú különleges biotóp területek
c) 323 kulturális örökség megőrzése és korszerűsítése: a biológiai sokféleség 
megőrzését és/vagy javítását célzó különleges intézkedések – a magánkezdeményezésű 
projektek támogatható költségeinek 100 százaléka

A jogosultság feltétele: különleges, kiemelkedő természeti értéket képviselő területek 
és a veszélyeztetett növényfajok számára szolgáló biotópok

A közigazgatási egységek, a résztvevői csoportok (Teilnehmergemeinschaften) és más állami 
testületek a következő támogatási intézkedéseket vehetik igénybe a 2007–2013 közötti 
időszakra vonatkozó bajorországi vidékfejlesztési program keretén belül:

a) földterületek tagosítása (125. kód): fenntartási támogatási intézkedések, valamint a 
gyümölcsösök első megművelése egy átfogó projekt részeként a német 
„Flurbereinigungsgesetz”-nek megfelelően – a támogatható költségek legfeljebb 75 
százaléka
b) falvak megújítása (322. kód): az ökológiai környezet állapotának megőrzését és 
javítását célzó intézkedések – a támogatható költségek legfeljebb 100 százaléka
c) kulturális örökség megőrzése és korszerűsítése, 323: a biológiai sokféleség 
megőrzését és/vagy javítását célzó különleges intézkedések – az állami projektek 
támogatható költségeinek 50 százaléka.

A Bizottsághoz beérkezett információk és azon feltételezés alapján, hogy a petíció benyújtója 
nem kiemelkedő természeti értéket képviselő területet, például biotópot gondoz, úgy tűnik, 
hogy elvben valóban csak a 214. sz. KULAP agrár-környezetvédelmi intézkedés révén lenne 



CM\805934HU.doc 3/3 PE439.215v01-00

HU

támogatható, ám nem teljesíti a bajorországi hatóságok által a bajorországi vidékfejlesztési 
programban meghatározott, „legalább 3 ha művelés alatt álló terület”-re vonatkozó 
jogosultsági követelményt. 

A Bizottság által a közigazgatási egységek és a résztvevői csoportok 
(Teilnehmergemeinschaften) részére nyújtott pénzügyi támogatással kapcsolatos másik panaszt 
illetően a Bizottság nem látja, milyen összefüggésben áll mindez az uniós jogszabályokkal, 
illetve a bajorországi vidékfejlesztési programmal.

Amennyiben az ügy további tisztázását szeretné kérni, a petíció benyújtója felveheti a 
kapcsolatot a bajorországi vidékfejlesztési programért felelős irányító hatósággal: Bayerisches 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 
München, Tel. 0049-89-2182-0.


