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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1176/2009, внесена от Friedhelm Berger, с германско 
гражданство, от името на „Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und 
Verbraucher e.V.“, относно допустимост за селскостопанските субсидии 
на ЕС (Регламент (ЕО) № 1698/2005) за биологичното земеделие

1. Резюме на петицията

Вносителят е изследовател и преподавател в областта на биологичното земеделие. Той 
е бил информиран, че съгласно Регламент (ЕО) № 1698/2005 следва да се отпуска 
финансиране за разпространяване на знания относно пестицидите и методите за 
земеделие без концентрирано угояване на животните. Въпреки няколкото подадени 
заявления в Германия и Австрия, регионалните органи, които отговарят за 
финансирането, не откликват положително.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Принципно професионалното обучение се подпомага посредством плановете за развитие 
на селските райони, установени от държавите-членки или от регионите.

Като цяло, Регламент (ЕО) № 1698/2005 относно подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони позволява 
подпомагане за професионално обучение за земеделските стопани по мярка 
„Професионално обучение и информация“ (код 111). Биологичното селскостопанско 
производство и интегрираното производство, които също се споменават от вносителя на 
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петицията, също подлежат на подпомагане посредством програмите за развитие на 
селските райони (код 214).

Държавите-членки или техните региони изготвят програмите за развитие на селските 
райони, които се основават най-вече на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета и на 
Регламент (ЕО) 1974/2006 на Комисията1. Не е задължително всички мерки да бъдат 
включени във всяка от програмите, като фокусът по отношение на мерките и четирите 
оси може да бъде различен. Програмите, които включват конкретни критерии за 
допустимост, подлежат на одобрение от Комисията. Националните или регионални 
управляващи органи отговарят за изпълнението на програмите и, наред с другото, за 
одобряването на отделни проекти: Комисията не одобрява отделни проекти.

Поради федералната структура на Германия съществуват 14 програми за развитие на 
селските райони (ПРСР)2 и управляващите органи са разположени предимно в 
селскостопанските звена в министерствата на земеделието (Länder). В Австрия има една 
ПРСР, която обхваща цялата територия.

Заключения

Държавата-членка или регионът, в качеството си на управляващ орган, отговаря за 
изпълнението на програмата и за одобряването на отделни проекти. Регионът може да 
одобрява само онези проекти, които отговарят на одобрените условия за допустимост и 
критерии за избор.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1974/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за определянето на подробни правила 
за прилагане на Регламент (ЕО) No 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските 
райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), ОВ L 368, 23.12.2006
г., стр. 15–73

2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/ Broschüre: Zukunft auf 
dem Land gestalten


