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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1176/2009, του Friedhelm Berger, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und Verbraucher 
e.V., σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ 
(κανονισμός 1698/2005/ΕΚ) για πρακτικές οικολογικής γεωργίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι ερευνητής και καθηγητής στον τομέα της οικολογικής γεωργίας. 
Ενημερώθηκε ότι η χρηματοδότηση της διάδοσης γνώσεων σχετικά με γεωργοκτηνοτροφικές 
τεχνικές χωρίς χρήση φυτοφαρμάκων και συμπυκνωμένων ζωοτροφών είναι δυνατή 
σύμφωνα με τον κανονισμό 1698/2005/ΕΚ. Παρά τις πολυάριθμες αιτήσεις του στη Γερμανία 
και την Αυστρία, η περιφερειακή κυβέρνηση που είναι αρμόδια για αυτή τη χρηματοδότηση 
δεν ανταποκρίθηκε θετικά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Καταρχήν, η επαγγελματική κατάρτιση υποστηρίζεται μέσω των σχεδίων αγροτικής 
ανάπτυξης που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη ή τις περιφέρειες. 

Γενικά, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) επιτρέπει 
την ενίσχυση της επαγγελματικής κατάρτισης για αγρότες δυνάμει του μέτρου «Δράσεις 
επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης» (κωδικός 111). Η βιολογική καλλιέργεια και η 
ολοκληρωμένη παραγωγή, τις οποίες επίσης επικαλείται ο αναφέρων, στηρίζονται επίσης 
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μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (κωδικός 214).

Τα κράτη μέλη ή οι περιφέρειές τους καταρτίζουν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης τα 
οποία βασίζονται κυρίως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής1. Δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνονται 
όλα τα μέτρα σε κάθε πρόγραμμα και η έμφαση μεταξύ των μέτρων και των τεσσάρων αξόνων 
μπορεί να είναι διαφορετική. Τα προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν συγκεκριμένα 
κριτήρια επιλεξιμότητας εγκρίνονται από την Επιτροπή. Οι εθνικές ή περιφερειακές αρχές 
διαχείρισης είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση των προγραμμάτων και, μεταξύ άλλων, για την 
έγκριση επιμέρους έργων: η Επιτροπή δεν εγκρίνει επιμέρους έργα.

Λόγω της ομοσπονδιακής δομής της Γερμανίας υπάρχουν 14 προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης2 και οι αρχές διαχείρισης βρίσκονται κυρίως στις γεωργικές μονάδες των 
υπουργείων των ομόσπονδων κρατιδίων (Länder). Στην Αυστρία υπάρχει ένα πρόγραμμα 
αγροτικής ανάπτυξης το οποίο καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της χώρας.

Συμπεράσματα

Το κράτος μέλος ή η περιφέρεια, ως αρχή διαχείρισης, αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
υλοποίηση του προγράμματος και για την έγκριση των επιμέρους έργων. Η περιφέρεια 
μπορεί μόνο να εγκρίνει εκείνα τα έργα τα οποία συνάδουν με το εγκεκριμένο πρόγραμμα και 
πληρούν τις συναφείς προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και τα κριτήρια επιλογής.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ΕΕ L 368 της 23.12.2006, σ. 15-
73
2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/ Broschüre: Zukunft auf 
dem Land gestalten


