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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru peti�ii

19.2.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Peti�ia nr. 1150/2009, adresată de Thomas Garner, de cetă�enie germană, 
privind eligibilitatea pentru subven�ii de dezvoltare rurală acordate de către 
UE în cazul livezilor mixte

1. Rezumatul peti�iei

Livezile mixte sunt specifice regiunilor germanice sudice �i sunt considerate de interes 
deosebit datorită biodiversită�ii, protec�iei naturii �i peisajelor încântătoare. Peti�ionarul de�ine 
o astfel de livadă �i consideră că ar putea fi eligibil pentru ob�inerea unor subven�ii oferite de 
UE în cadrul programului de dezvoltare rurală. Atunci când contactează autorită�ile din 
regiunea sa, este în�elat. El solicită lămurirea acestei probleme.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 25 noiembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informa�ii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Peti�ionarul cultivă o mică livadă mixtă �i ar dori să ob�ină sprijin financiar prin intermediul 
programului de dezvoltare rurală al landului german Bavaria. Cererea de sprijin financiar a 
peti�ionarului a fost refuzată de către autorită�ile bavareze, din cauză că acesta nu cultivă o arie 
de cel pu�in 3 ha.

În plus, peti�ionarul sugerează că grupurile de participan�i (Teilnehmergesellschaften) �i 
comunele bavareze ar beneficia, în total, de 1000 € pentru prima cultivare a livezilor în primii 
zece ani, dar din care doar 15 € ar fi disponibili pentru sus�inerea agricultorului.
În general, Regulamentul (CE) 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 
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rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ar permite acordarea 
unui sprijin pentru livezi în cadrul anumitor măsuri �i condi�ii, în func�ie de condi�iile 
particulare ale cazului �i de tipul beneficiarului: în cadrul consolidării terenurilor (codul 125), a 
agromediului (codul AEM 214), precum �i a renovării �i conservării satelor �i a îmbunătă�irii 
patrimoniului cultural (codurile 322 �i 323).

În ceea ce prive�te gama largă a măsurilor de sprijin eligibile, statele membre, în Germania 
landurile, au responsabilitatea de a decide care dintre aceste măsuri vor fi oferite în cadrul 
programului regionalizat de dezvoltare rurală (PDR) �i care vor fi condi�iile speciale de 
eligibilitate, cât timp acestea sunt în conformitate cu regulamentele europene.

Pentru un agricultor, există posibilitatea următoarelor măsuri de sprijin prin intermediul PDR 
bavarez 2007-2013:

a) programul cultural �i peisagistic AEM 214: ac�iuni de între�inere a livezilor –
5 €/copac, maximum 500 €/ha
Condi�ie de eligibilitate: de�inerea unei arii de cel pu�in 3 ha

b) programul de protec�ie a naturii AEM 214: între�inerea luncilor și a pășunilor cu 
pomi fructiferi– 6 €/copac, maximum 600 €/ha
Condi�ie de eligibilitate: arii cu biotopuri speciale de cel pu�in 0,3 ha
c) conservarea �i îmbunătă�irea patrimoniului cultural 323: ac�iuni speciale de între�inere 
�i/sau îmbunătă�ire a biodiversită�ii – 100 % din costurile eligibile pentru proiecte 
private
Condi�ii de eligibilitate: zone speciale precum zonele naturale valoroase �i biotopuri
pentru plante aflate în pericol de dispariție

Pentru comune, grupuri de participan�i (Teilnehmergemeinschaften) �i alte organisme publice, 
există posibilitatea următoarelor măsuri prin intermediul PDR bavarez 2007-2013:

a) consolidarea terenurilor (codul 125): ac�iuni de între�inere, precum �i prima cultivare 
a livezilor, ca parte a unui proiect general în conformitate cu legea germană 
„Flurbereinigungsgesetz" – maximum 75 % din costurile eligibile 
b) renovarea satelor (codul 322): măsuri de între�inere �i îmbunătă�ire a mediului 
ecologic – maximum 100 % din costurile eligibile
c) conservarea �i îmbunătă�irea patrimoniului cultural 323: ac�iuni speciale de între�inere 
�i/sau îmbunătă�ire a biodiversită�ii – 50 % din costurile eligibile pentru proiecte 
publice;

Potrivit informa�iilor primite de către Comisie �i presupunând că peti�ionarul nu cultivă o zonă 
naturală valoroasă, precum biotopurile, se pare că acesta poate fi sprijinit, în principiu, numai 
prin măsura Agri 214 KULAP, dar nu îndepline�te condi�ia de eligibilitate a PDR bavarez de a 
„cultiva cel pu�in 3 ha”, stabilită sub responsabilitatea autorită�ilor bavareze. 

În ceea ce prive�te cealaltă plângere legată de sprijinul financiar acordat de către Comisie 
cComunelor �i grupurilor de participan�i (Teilnehmergesellschaften), Comisia nu vede o 
legătură directă nici cu regulamentele UE �i nici cu PDR bavarez.
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În cazul în care este nevoie de clarificări suplimentare, peti�ionarul poate contacta autoritatea 
de gestionare, responsabilă cu PDR Bavaria, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten, Ludwigstraße 2, 80539 München, Tel. 0049-89-2182-0.


