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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1176/2009, imressqa minn Friedhelm Berger, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem l-Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und 
Verbraucher e.V., dwar l-eliġibilità għal sussidji agrikoli tal-UE (Regolament 
1698/2005/KE) għall-biedja ekoloġika (green farming)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa riċerkatur u għalliem tal-biedja ekoloġika. Huwa ġie infurmat li 
ffinanzjar biex jinxtered l-għarfien dwar it-tekniki tal-biedja mingħajr pestiċidi u għalf 
ikkonċentrat għandu jkun disponibbli skont ir-Regolament 1698/2005/KE. Minkejja diversi 
applikazzjonijiet fil-Ġermanja u l-Awstrija, il-gvern reġjonali responsabbli minn dan l-
iffinanzjar qatt ma wieġbu b’mod pożittiv.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Marzu 2010.

Bi prinċipju, it-taħriġ vokazzjonali għandu l-appoġġ permezz tal-pjanijiet għall-iżvilupp rurali 
stabbiliti mill-Istati Membri jew mir-reġjuni.  

B’mod ġenerali, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali 
mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali jista’ jippermetti għajnuna għal taħriġ 
vokazzjonali għall-bdiewa fil-qafas tal-miżura “Taħriġ vokazzjonali u azzjonijiet ta’
informazzjoni” (kodiċi 111). Il-biedja organika u l-produzzjoni integrata, li wkoll jissemmew 
mill-petizzjonant, huma wkoll appoġġati permezz ta’ programmi għall-iżvilupp rurali (kodiċi 
214). 



PE440.063v01-00 2/2 CM\810971MT.doc

MT

L-Istati Membri jew ir-reġjuni tagħhom ifasslu l-programmi għall-iżvilupp rurali (RDP) li 
prinċipalment huma bbażati fuq ir-Regolament tal-Kunsill (KE) 1698/2005 u r-Regolament tal-
Kummissjoni (KE) 1974/20061. Mhux il-miżuri kollha huma meħtieġa li jkunu parti minn kull 
programm u l-attenzjoni partikolari fost il-miżuri u l-erba’ assi tista’ tkun differenti. Il-
programmi li jinkludu kriterji speċifiċi għall-eliġibilità huma approvati mill-Kummissjoni. L-
awtoritajiet ta’ ġestjoni nazzjonali jew reġjonali huma responsabbli għall-implimentazzjoni tal-
programmi u, fost l-oħrajn, għall-approvazzjoni tal-proġetti individwali: il-Kummissjoni ma 
tapprovax proġetti individwali.

Minħabba l-istruttura federali tal-Ġermanja, hemm 14-il RDP2, u l-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni 
jinsabu primarjament fl-unitajiet agrikoli fil-ministeri tal-Länder. Fl-Awstrija hemm RDP 
wieħed li jkopri t-territorju kollu.

Konklużjonijiet

L-Istat Membru jew ir-reġjun, bħala awtorità ta’ ġestjoni, huwa responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-programm u għall-approvazzjoni tal-proġetti individwali. Ir-reġjun jista’
japprova biss dawk il-proġetti li huma konformi mal-programm approvat u jissodisfaw il-
kondizzjonijiet relevanti ta’ eliġibilità u l-kriterji ta’ għażla. 

                                               
1 Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1974/2006 tal-15 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi regoli ddettaljati 
għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond 
Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)
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2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/
Ktejjeb: Zukunft auf dem Land gestalten (= Bini ta’ ġejjieni rurali)


