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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Friedhelm Berger, német állampolgár által az „Umweltbund Initiative der 
Imker, Landwirte und Verbraucher e.V.” nevében benyújtott, 1176/2009. 
számú petíció a környezetbarát gazdálkodásra vonatkozó uniós mezőgazdasági 
támogatásokra való jogosultságról (az 1698/2005/EK rendelet)

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója környezetbarát gazdálkodással foglalkozó kutató és tanár. Úgy értesült, 
hogy az 1698/2005/EK rendeletnek megfelelően finanszírozást kell rendelkezésre bocsátani a 
növényvédő szerek és a koncentrált állati takarmányok alkalmazásától mentes gazdálkodási 
módszerekkel kapcsolatos ismeretek terjesztése céljából. Számos németországi és ausztriai 
pályázat ellenére az ilyen finanszírozásért felelős regionális kormányzat még soha nem adott 
kedvező választ.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. december 1. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A szakképzés elvben a tagállamok vagy régiók által létrehozott vidékfejlesztési tervekből 
támogatható.  

Általánosságban az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet a „Szakképzési és 
tájékoztatási tevékenységek” (111-es kód) intézkedés keretén belül teszi lehetővé a 
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gazdálkodóknak biztosítandó szakképzési támogatásokat. A petíció által említett 
biogazdálkodás és integrált termelés szintén támogatható a vidékfejlesztési programok révén 
(214-es kód).

A tagállamok vagy azok régiói készítik el a vidékfejlesztési programokat, amelyekhez 
elsősorban az 1698/2005/EK tanácsi rendelet és az 1974/2006/EK bizottsági rendelet1 szolgál 
alapul. Az egyes programoknak nem kell feltétlenül valamennyi intézkedést tartalmazniuk, és 
az intézkedések, illetve a négy tengely is eltérő mértékben érvényesülhet. A konkrét 
jogosultsági kritériumokat tartalmazó programokat a Bizottság hagyja jóvá. A programok 
végrehajtása és ezen belül az egyes projektek jóváhagyása a nemzeti vagy regionális irányító 
hatóságok feladata: a Bizottság nem foglalkozik az egyes projektek elbírálásával.

Németország szövetségi jellege miatt 14 vidékfejlesztési program létezik2 és az irányító 
hatóságok nagyrészt a tartományok (Länder) minisztériumainak mezőgazdasági osztályához 
tartoznak. Ausztriában egyetlen vidékfejlesztési program van érvényben, amely az ország 
területének egészén alkalmazandó.

Következtetések

A program végrehajtása és az egyes projektek jóváhagyása a tagállam vagy régió mint irányító 
hatóság feladata. A régió csak azokat a projekteket hagyhatja jóvá, amelyek összhangban 
állnak az elfogadott programmal, és megfelelnek a vonatkozó jogosultsági feltételeknek és 
kiválasztási kritériumoknak.

                                               
1 A Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási 
szabályainak megállapításáról,
HL L 368., 2006.12.23., 15–73. o.
2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/
Broschüre: Zukunft auf dem Land gestalten


