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Tema: Peticija Nr. 1176/2009 dėl galimybės teikti ES žemės ūkio (Reglamentas 
Nr. 1698/2005) subsidijas ekologiniam ūkininkavimui, kurią pateikė Vokietijos 
pilietis Friedhelm Berger Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und 
Verbraucher e.V. vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas yra ekologinio ūkininkavimo srities mokslo darbuotojas ir mokytojas. Jis 
buvo informuotas, kad pagal Reglamentą Nr. 1698/2005/EB turėtų būti galima gauti 
finansavimą žinioms apie ūkininkavimą be pesticidų ir gyvūnų šėrimo koncentruotais pašarais 
skleisti. Nepaisant to, kad kelis kartus teikė paraiškas Vokietijoje ir Austrijoje, už šį 
finansavimą atsakingos regioninės valdžios institucijos niekada nedavė teigiamo atsakymo.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Iš esmės profesinis mokymas remiamas pagal valstybėse narėse arba regionuose parengtus 
kaimo plėtros planus.

Apskritai, vadovaujantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1968/2005 dėl Europos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtrai paramos kaimo plėtrai nuostatomis, pagal priemonę „Profesinis mokymas 
ir informavimas“ (kodas 111) turi būti leidžiama remti ūkininkų profesinį mokymą. Pagal 
kaimo plėtros programas (kodas 214) taip pat remiama peticijos pateikėjo minima ekologinė 
žemdirbystė ir integruota gamyba.
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Valstybės narės ar jų regionai rengia kaimo plėtros programas, kurios iš esmės grindžiamos 
Tarybos reglamentu (EB) 1698/2005 ir Komisijos reglamentu (EB) 1974/20061. Nebūtina, kad 
visos priemonės būtų kiekvienos programos dalimi, be to, dėmesys, skiriamas priemonėms ir 
keturioms kryptims gali būti nevienodas. Programas, į kurias įtraukti specialieji tinkamumo 
kriterijai, tvirtina Komisija. Nacionalinės arba regionų vadovaujančiosios institucijos 
atsakingos už programų įgyvendinimą ir, inter alia, pavienių projektų patvirtinimą: Komisija 
pavienių projektų netvirtina.

Dėl federacinės Vokietijos struktūros šalyje yra 14 kaimo plėtros planų (KPP)2, o 
vadovaujančiosios institucijos įkurtos daugiausia Länder ministerijų žemės ūkio skyriuose. 
Austrijoje yra vienas KPP, apimantis visą teritoriją.

Išvados

Valstybė narė arba regionas, kaip vadovaujančioji institucija, atsakinga už programos 
įgyvendinimą ir pavienių projektų patvirtinimą. Regiono institucijos gali patvirtinti tik tuos 
projektus, kurie atitinka patvirtintą programą ir su ja susijusias tinkamumo sąlygas bei atrankos 
kriterijus.“

                                               
1 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1974/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo 
taisykles
OL L 368, 2006 12 23, p. 15–73

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


