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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

25.3.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1176/2009, ko Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und 
Verbraucher e. V. vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Friedhelm Berger, par 
tiesībām saņemt ES lauksaimniecības subsīdijas (Regula (EK) Nr. 1698/2005) 
zaļajai lauksaimniecībai

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir pētnieks un pasniedzējs zaļās lauksaimniecības jomā. Viņš ir 
informēts, ka saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 jābūt pieejamam finansējumam, lai 
izplatītu zināšanas par lauksaimniecības tehnikām, kas neietver pesticīdus un koncentrētu 
lopbarību. Neskatoties uz vairākiem pieteikumiem Vācijā un Austrijā, par šo finansējumu 
atbildīgās reģionālās iestādes nekad nav sniegušas viņam pozitīvu atbildi.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 1. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Principā arodmācība tiek atbalstīta saskaņā ar dalībvalstu vai reģionu izstrādātajiem lauku 
attīstības plāniem. 

Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai paredz atbalstu lauksaimnieku arodmācībai saskaņā ar pasākumu
„Arodmācības un informācijas pasākumi” (kods 111). Bioloģiskā lauksaimniecība un integrētā 
ražošana, uz kurām arī norāda lūgumraksta iesniedzējs, tiek atbalstītas, izmantojot lauku 
attīstības programmas (kods Nr. 214).
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Dalībvalstis vai to reģioni sagatavo lauku attīstības programmas, kas galvenokārt pamatojas uz 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1974/20061. Visi 
pasākumi nav obligāti jāiekļauj katrā programmā, un galvenā uzmanība starp pasākumiem un 4 
asīm var atšķirties. Komisija ir apstiprinājusi programmas, kurās ietverti īpaši atbilstības 
kritēriji. Valsts vai reģionālās vadošās varas iestādes ir atbildīgas par programmu īstenošanu un 
inter alia atsevišķu projektu apstiprināšanu: Komisija neapstiprina atsevišķus projektus.

Pastāvošās federālās struktūras dēļ Vācijā ir 14 RDP2, un vadošās iestādes galvenokārt ir 
izvietotas zemju ministriju lauksaimniecības struktūrvienībās. Austrijā ir viena RDP, kas 
aptver visu teritoriju.

Secinājumi

Dalībvalsts vai reģions kā vadošā iestāde ir atbildīga par programmas īstenošanu un atsevišķu 
projektu apstiprināšanu. Reģiona līmenī var apstiprināt tikai tos projektus, kas atbilst 
apstiprinātajai programmai un attiecīgajiem atbilstības nosacījumiem un atlases kritērijiem.”

                                               
1 Komisijas 2006. gada 15. decembra Regula (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas 
noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA)
OV L 368, 23.12.2006., 15.–73. lpp.

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


