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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1176/2009 af Friedhelm Berger, tysk statsborger, for 
sammenslutningen Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und Verbraucher 
e.V., om berettigelsen til at modtage EU-landbrugsstøtte (forordning 
1698/2005/EF) i forbindelse med økologi

1. Sammendrag

Andrageren forsker og underviser i økologi. Han er blevet underrettet om, at der i henhold til 
forordning 1698/2005/EF kan gives økonomisk støtte til at udbrede viden om teknikker til 
produktion af pesticidfri og koncentreret foder. Andrageren har fremsendt flere ansøgninger 
til Tyskland og Østrig, men de regionale myndigheder, der er ansvarlige for denne støtte, har 
aldrig reageret positivt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. marts 2010.

I princippet støttes erhvervsuddannelse gennem de planer for udvikling af landdistrikterne, der 
fastsættes af medlemsstaterne eller regionerne.  

"Generelt giver Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til 
udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne (ELFUL) mulighed for støtte til erhvervsuddannelse af landbrugere i henhold 
til foranstaltningen "Aktioner for erhvervsuddannelse og information" (kode 111). Organisk 
landbrug og integreret produktion, der også omtales af andrager, støttes ligeledes via 
programmer til udvikling af landdistrikterne (kode 214).
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Medlemsstaterne eller deres regioner udarbejder udviklingsprogrammer, som hovedsageligt er 
baseret på Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 og Kommissionens forordning (EF) 
1974/20061. Ikke alle foranstaltninger skal nødvendigvis være en del af hvert program, og der 
kan være forskelligt fokus på foranstaltningerne og de fire akser. Programmerne, der omfatter 
forskellige egnethedskriterier, godkendes af Kommissionen. De nationale eller regionale 
forvaltningsmyndigheder er ansvarlige for gennemførelsen af programmerne, bl.a. for 
godkendelsen af individuelle projekter. Kommissionen godkender ikke individuelle projekter.

Som følge af Tysklands føderale struktur findes der 14 programmer for udvikling af 
landdistrikter2, og forvaltningsmyndighederne findes hovedsageligt i landbrugsenhederne i 
delstaternes ministerier. I Østrig findes et program til udvikling af landdistrikterne, der dækker 
hele området.

Konklusioner

Medlemsstaten eller regionen er som forvaltningsmyndighed ansvarlig for gennemførelsen af 
det pågældende program og for godkendelsen af de enkelte projekter. Regionen kan kun 
godkende projekter, der er i overensstemmelse med det godkendte program, og som opfylder 
de relevante egnethedskrav og udvælgelseskriterier."

                                               
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 af 15. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15-73.

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


