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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1150/2009, imressqa minn Thomas Garner, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-eliġibilità għal sussidji għall-iżvilupp rurali tal-UE għall-
ġonna b’siġar tal-frott imħallta

1. Sommarju tal-petizzjoni

Ġonna b’siġar tal-frott imħallta huma tipiċi għar-reġjuni fin-Nofsinhar tal-Ġermanja u huma 
meqjusa ta’ interess partikolari għall-bijodiversità, il-protezzjoni tan-natura u l-pajsaġġi 
attraenti. Il-petizzjonant għandu ġnien tal-frott bħal dan u huwa tal-fehma li huwa eleġibbli 
għal sussidju tal-UE skont il-programm ta’ żvilupp rurali. Meta hu jikkuntattja lill-awtoritajiet 
fir-reġjun tiegħu, dawn ma jagħtux kasu. Hu jitlob li jkollu kjarifika dwar din il-kwistjoni. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-25 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjonant jikkultiva ġnien żgħir tal-frott mħallat u jixtieq li jkun eleġibbli għal appoġġ 
finanzjarju permezz tal-programm ta’ żvilupp rurali tal-‘Land’ Ġermaniża Bavarja. L-
awtoritajiet tal-Bavarja rrifjutaw it-talba għal appoġġ tal-petizzjonant għax hu ma jikkultivax 
żona ta’ mhux inqas minn 3 ettari (ha).

Barra minn hekk, il-petizzjonant jimplika li l-Komuni tal-Bavarja u l-gruppi ta’ parteċipanti 
tal-Bavarja (Teilnehmergemeinschaften) se jaqalgħu 1000 € b’kollox għall-ewwel 
kultivazzjoni ta’ ġonna tal-frott fl-ewwel 10 snin, iżda 15 € biss se jkunu disponibbli bħala 
appoġġ lill-bdiewa.
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Inġenerali, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1698/2005 dwar l-appoġġ għal żvilupp rurali mill-
Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali jippermetti appoġġ għal ġonna tas-siġar tal-frott 
skont miżuri u kundizzjonijiet differenti li jiddependu mill-kundizzjonijiet tal-każ partikolari u 
t-tip ta’ benefiċjarju: skont il-konsolidazzjoni tal-art (kodiċi 125), agroambjent (kodiċi AEM 
214) kif ukoll skont it-tiġdid u l-konservazzjoni tal-irħula u t-titjib tal-wirt kulturali (kodiċi 322 
u 323). 

Fir-rigward tal-varjetà wiesgħa ta’ miżuri ta’ appoġġ eliġibbli, hija r-responsabilità tal-Istat 
Membru, bil-Ġermaniż ‘Land’, biex jiddeċiedi liema minn dawn il-miżuri se jiġu offruti fil-
programm ta’ żvilupp rurali (RDP) tar-reġjuni u liema huma l-kundizzjonijiet speċjali tal-
eliġibilità sakemm dawn tal-aħħar jkunu f’konformità mar-Regolamenti Ewropej.

Għal bidwi, il-miżuri ta’ appoġġ li ġejjin huma possibbli permezz tal-RDP 2007-2013 tal-
Bavarja:

a) AEM 214 programm kulturali u tal-pajsaġġ: azzjonijiet ta’ manteniment għal ġonna 
bis-siġar tal-frott - 5€ għal kull siġra, massimu ta’ 500€ għal kull ettaru
Kundizzjoni ta’ eliġibilità: kultivazzjoni ta’ żona ta’ mhux inqas minn 3 ettari

b) AEM 214 programm għall-protezzjoni tan-natura: manteniment ta’ mergħat ta’ 
ġonna bis-siġar tal-frott - 6€ għal kull siġra, 600€ massimu għal kull ettaru
Kundizzjoni ta’ eliġibilità: żoni speċjali ta’ ħabitats (biotope areas) ta’ mhux inqas 
minn 0.3 ettari

c) konservazzjoni u titjib tal-wirt kulturali 323: azzjonijiet speċjali biex tinżamm u/jew 
titjieb il-bijodiversità – 100 % tal-ispejjeż eliġibbli għal proġetti privati

Kundizzjonijiet ta’ eliġibilità: żoni speċjali bħal żoni ta’ valur naturali għoli u żoni 
speċjali ta’ ħabitats għal pjanti mhedda

Għall-Komuni, gruppi ta’ parteċipanti (Teilnehmergemeinschaften) u entitajiet pubbliċi oħra,
il-miżuri ta’ appoġġ li ġejjin huma possibbli permezz tal-RDP 2007-2013 tal-Bavarja:

a) konsolidazzjoni tal-art (kodiċi 125): azzjonijiet ta’ manteniment kif ukoll l-ewwel 
kultivazzjoni ta’ siġar tal-frott bħala parti minn proġett sħiħ skont il-
“Flurbereinigungsgesetz”  Ġermaniża – massimu ta’ 75 % tal-ispejjeż eliġibbli
b) rinovazzjoni tar-raħal (kodiċi 322): miżuri għall-manteniment u t-titjib tal-ambjent 
ekoloġiku – massimu ta’ 100% tal-ispejjeż eliġibbli
c) konservazzjoni u titjib tal-wirt kulturali 323: azzjonijiet speċjali għall-manteniment
u/jew it-titjib tal-bijodiversità – 50 % tal-ispejjeż eliġibbli għal proġetti pubbliċi;

Skont l-informazzjoni li rċeviet il-Kummissjoni u skont is-suppożizzjoni li l-petizzjonant ma 
jkabbarx żona ta’ valur naturali għoli bħal żoni speċjali ħabitats, jidher li l-petizzjonant jista’
fil-prinċipju jiġi appoġġjat biss permezz tal-miżura agroambjentali 214 KULAP iżda li ma 
jissodisfax il-kundizzjoni tal-eliġibilità tal-RDP tal-Bavarja biex ikabbar tal-inqas 3 ettari, 
stabbiliti skont ir-responsabilità tal-Awtoritajiet tal-Bavarja. 

Fir-rigward tal-ilment l-ieħor marbut mal-appoġġ finanzjarju mill-Kummissjoni lill-Komuni u 
lill-gruppi ta’ parteċipanti (Teilnehmergemeinschaften), il-Kummissjoni ma tarax rabta 
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koerenti mar-Regolament tal-UE u lanqas mal-RDP tal-Bavarja.

F’każ li jkun hemm bżonn ta’ aktar kjarifika, il-petizzjonant jista’ jikkuntattja lill-Awtorità 
Maniġerjali, responsabbli għall-RDP tal-Bavarja, Bayerisches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 München, Tel. 0049-89-
2182-0.


