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PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

19.2.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1150/2009, którą złożył Thomas Garner (Niemcy) w sprawie 
uprawnień do unijnych dotacji na rozwój wsi w przypadku sadów, w których 
uprawia się owoce mieszane

1. Streszczenie petycji

Sady, w których uprawia się owoce mieszane, są charakterystyczne dla południowych 
regionów Niemiec i uważane za szczególnie ważne ze względu na bioróżnorodność, ochronę 
przyrody i atrakcyjność krajobrazową. Składający petycję uprawia taki sad i uważa, że może 
być uprawniony do unijnej dotacji w ramach programu rozwoju wsi. Gdy kontaktuje się
z władzami swojego regionu, jest zbywany. Zwraca się o wyjaśnienie w tej sprawie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 listopada 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Składający petycję posiada sad, w którym uprawia owoce mieszane, i chciałby uzyskać 
wsparcie finansowe za pośrednictwem programu rozwoju obszarów wiejskich niemieckiego 
kraju związkowego Bawaria. Władze bawarskie oddaliły wniosek składającego petycję
o udzielenie takiego wsparcia, ponieważ nie uprawia on ziemi o powierzchni co najmniej 3 ha.

Ponadto składający petycję sugeruje, że bawarskie gminy i grupy uczestników
(Teilnehmergemeinschaften) otrzymują w sumie 1000 euro za pierwszą uprawę sadów 
owocowych w ciągu pierwszych 10 lat, natomiast jedynie 15 euro miałoby być dostępne
w charakterze wsparcia dla rolnika.
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W zasadzie rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zezwala na 
wsparcie sadów owocowych na podstawie różnych środków i w oparciu o różne warunki 
zależne od okoliczności konkretnej sprawy oraz rodzaju beneficjenta: w ramach scalania
gruntów (kod 125), działań rolnośrodowiskowe (kod AEM 214), jak również odnowy wsi oraz 
zachowania i poprawy stanu dziedzictwa wsi (kody 322 i 323). 

Zważywszy na szeroki zakres kwalifikowanych środków wsparcia, to w gestii państwa 
członkowskiego, a w Niemczech kraju związkowego, leży decyzja co do tego, które z nich 
będą oferowane w ramach regionalnego programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW), 
a także tego, jakie będą szczególne warunki kwalifikowalności, o ile te ostatnie są zgodne
z rozporządzeniami europejskimi.

W przypadku rolnika możliwe są następujące środki wsparcia za pośrednictwem bawarskiego 
PROW 2007–2013:

a) AEM 214 program kulturalny i krajobrazowy: utrzymanie sadów owocowych –
5 euro na drzewo, maksymalnie 500 euro na ha.
Warunek kwalifikowalności: uprawianie obszaru o powierzchni co najmniej 3 ha.

b) AEM 214 program ochrony przyrody: utrzymanie sadów owocowych, łąk i pastwisk
– 6 euro na drzewo, maksymalnie 600 euro na ha.
Warunek kwalifikowalności: specjalne biotopy o powierzchni co najmniej 0,3 ha.

c) Zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego 323: działania specjalne
zmierzające do utrzymania i/lub zwiększenia bioróżnorodności – 100% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięć prywatnych.
Warunki kwalifikowalności: obszary specjalne, takie jak obszary o dużej wartości 
przyrodniczej i biotopy roślin zagrożonych.

W przypadku gmin, grup uczestników (Teilnehmergemeinschaften) i innych organów
publicznych możliwe są następujące środki wsparcia za pośrednictwem bawarskiego PROW 
2007–2013:

a) scalanie gruntów (kod 125): utrzymanie, jak również pierwsza uprawa sadów 
owocowych w ramach szerszego przedsięwzięcia zgodnego z niemieckim
„Flurbereinigungsgesetz” – maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych;
b) odnowa wsi (kod 322): środki mające na celu utrzymanie i poprawę stanu 
środowiska ekologicznego – maksymalnie 100% kosztów kwalifikowanych;
c) zachowanie i poprawa stanu dziedzictwa kulturowego 323: działania specjalne 
mające na celu utrzymanie i/lub zwiększenie bioróżnorodności – 50% kosztów 
kwalifikowanych przedsięwzięć publicznych.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi przez Komisję i na podstawie założenia, że składający 
petycję nie uprawia terenu o dużej wartości przyrodniczej, takiego jak biotopy, wydaje się, że 
mógł on z zasady uzyskać wsparcie jedynie za pośrednictwem środka 214 KULAP (działania 
rolnośrodowiskowe), jednak nie spełnia warunku kwalifikowalności bawarskiego PROW
„uprawiania co najmniej 3 ha”, ustanowionego na mocy uprawnień władz bawarskich. 
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W odniesieniu do drugiej skargi dotyczącej finansowego wsparcia Komisji dla gmin i grup
uczestników (Teilnehmergemeinschaften) Komisja nie dostrzega żadnego wyraźnego związku
z rozporządzeniami unijnymi ani z bawarskim PROW.

Jeżeli składający petycję będzie potrzebował dalszych wyjaśnień, może skontaktować się
z instytucją zarządzającą odpowiedzialną za PROW Bawaria, Bayerisches Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 Monachium, 
tel. 0049-89-2182-0.


