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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

19.2.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1150/2009 dėl teisės gauti ES kaimo plėtros subsidijas mišriems 
vaismedžių sodams, kurią pateikė Vokietijos pilietis Thomas Garner

1. Peticijos santrauka

Mišrūs vaismedžių sodai yra būdingi pietiniams Vokietijos regionams ir laikomi labai 
svarbiais biologinės įvairovės, gamtos apsaugos ir patrauklaus gamtovaizdžio požiūriu. 
Peticijos pateikėjas turi tokį sodą ir mano, kad jis gali atitikti reikalavimus ES subsidijai pagal 
kaimo plėtros programą gauti. Tačiau kai jis dėl to kreipiasi į savo regiono valdžios 
institucijas, jos sugalvoja dingstį juo atsikratyti. Jis prašo išaiškinti jam šį klausimą. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 25 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticijos pateikėjas augina mažą mišrių vaismedžių sodą ir norėtų gauti finansinę paramą 
pagal Vokietijos Bavarijos federacinės žemės kaimo plėtros programą. Bavarijos žemės 
valdžios institucijos atmetė peticijos pateikėjo paramos prašymą, nes jo žemės ūkio veiklos 
plotas mažesnis nei 3 ha.

Be to, peticijos pateikėjas teigia, kad Bavarijos žemės komunos ir dalyvių grupės (vok. 
Teilnehmergemeinschaften) už vaismedžių sodų pasodinimą pirmą kartą per pirmuosius dešimt 
metų gaus iš viso 1000 EUR, bet tik 15 EUR bus galima skirti ūkininkui remti.

Apskritai, taikant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo 
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kaimo plėtrai paramos kaimo plėtrai, vaismedžių sodų auginimą būtų galima remti pagal 
įvairias priemones ir įvairiomis sąlygomis, atsižvelgiant į konkretaus atvejo sąlygas ir paramos 
gavėjo rūšį: taikant žemės konsolidacijos (125 kodas), agrarinės aplinkosaugos 
(AEM 214 kodas), kaimo atnaujinimo ir išsaugojimo bei kultūrinio paveldo modernizavimo 
(322 ir 323 kodai) priemones. 

Kadangi reikalavimus atitinkančių paramos priemonių daug, valstybės narės (Vokietijoje –
federacinės žemės) yra įgaliotos nuspręsti, kurios iš šių priemonių bus teikiamos regioninei 
kaimo plėtros programai (KPP) ir kokios yra specialiosios tinkamumo sąlygos, atitinkančios 
Europos reglamentus.

Ūkininkams pagal Bavarijos 2007–2013 m. kaimo plėtros programą numatyta taikyti šias 
paramos priemones:

a) kultūros ir kraštovaizdžio programą (AEM 214): vaismedžių sodų priežiūros 
veiksmai – 5 EUR už medį, daugiausia 500 EUR už hektarą;
tinkamumo sąlyga: ne mažesnis kaip 3 ha žemės ūkio veiklos plotas;

b) AEM 214 gamtos apsaugos programą: vaismedžių sodų pievų ir ganyklų priežiūra –
6 EUR už medį, daugiausia 600 EUR už ha;
tinkamumo sąlyga: ne mažesnis kaip 0,3 ha specialiosios biotopų vietovės plotas;

c) kultūrinio paveldo išsaugojimas ir modernizavimas (323): specialieji biologinės 
įvairovės išlaikymo ir (arba) gerinimo veiksmai – 100 proc. reikalavimus atitinkančių 
išlaidų privatiems projektams;
tinkamumo sąlygos: specialiosios vietovės, pvz., didelės gamtinės vertės vietovės ir 
nykstančių augalų biotopai.

Pagal Bavarijos 2007–2013 m. KPP komunoms, dalyvių grupėms (vok. 
Teilnehmergemeinschaften) ir kitoms viešosioms įstaigoms gali būti taikomos šios paramos 
priemonės:

a) žemės konsolidacijos (125 kodas): priežiūros veiksmai ir pirmasis vaismedžių sodų 
pasodinimas kaip bendro projekto dalis, taikant Vokietijos įstatymą 
„Flurbereinigungsgesetz“ – daugiausia 75 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų;
b) kaimo atnaujinimo (322 kodas): ekologinės aplinkos priežiūros ir gerinimo 
priemonės – daugiausia 100 proc. reikalavimus atitinkančių išlaidų;
c) kultūrinio paveldo išsaugojimo ir modernizavimo (323): specialieji biologinės 
įvairovės išlaikymo ir (arba) gerinimo veiksmai – 50 proc. reikalavimus atitinkančių 
išlaidų viešiesiems projektams.

Atsižvelgiant į Komisijos gautą informaciją ir darant prielaidą, kad peticijos pateikėjo žemės 
ūkio plotas nėra didelės gamtinės vertės, pvz., biotopas, atrodo, kad peticijos pateikėjas iš 
principo galėtų būti remiamas tik taikant Agrarinės aplinkosaugos priemonę 214 KULAP ir 
kad jis neatitinka atsakingos Bavarijos valdžios institucijos nustatytos Bavarijos KPP atitikties 
sąlygos, kad žemės ūkio veiklos plotas būtų ne mažesnis kaip 3 ha. 

Komisija nemato aiškaus ryšio tarp kito skundo, susijusio su Komisijos teikiama parama 
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komunoms arba dalyvių grupėms (vok. Teilnehmergemeinschaften), ir ES reglamentų arba 
Bavarijos KPP.

Jei reikia išsamesnės informacijos, peticijos pateikėjas gali kreiptis į valdymo instituciją, 
atsakingą už Bavarijos KPP: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 München, Tel. 0049 89 2182 0.“


