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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1176/2009, ingediend door Friedhelm Berger (Duitse 
nationaliteit), namens de "Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und 
Verbraucher e.V.", over eventuele EU-landbouwsubsidies (Verordening (EG) 
nr. 1698/2005) voor milieuvriendelijke landbouw

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is onderzoeker en docent op het gebied van milieuvriendelijke landbouw. Hij heeft 
vernomen dat er krachtens Verordening (EG) nr. 1698/2005 middelen beschikbaar zouden 
moeten zijn voor de verspreiding van kennis over pesticidevrije landbouwtechnieken en niet-
intensieve veehouderijtechnieken. Indiener heeft verschillende aanvragen ingediend in 
Duitsland en Oostenrijk, maar de regionale overheden die verantwoordelijk zijn voor het 
beheer van deze middelen hebben nog nooit positief gereageerd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

In beginsel wordt de beroepsopleiding ondersteund middels de door de lidstaten of regio's 
opgestelde programma's voor plattelandsontwikkeling.

Over het algemeen is het krachtens Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun 
voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) mogelijk steun te verlenen voor de beroepsopleiding voor landbouwers via de 
maatregel "Acties op het gebied van beroepsopleiding en voorlichting" (code 111). De door 
indiener genoemde biologische landbouw en geïntegreerde productie worden eveneens 
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ondersteund via de programma's voor plattelandsontwikkeling (code 214).

De lidstaten of hun regio's stellen de programma's voor plattelandsontwikkeling op die 
grotendeels zijn gebaseerd op Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad en Verordening 
(EG) nr. 1974/2006 van de Commissie1. Niet alle maatregelen maken noodzakelijkerwijs deel 
uit van elk programma en het aandachtsgebied van de maatregelen en de vier assen kan 
variëren. De programma's met specifieke subsidiabiliteitscriteria worden goedgekeurd door de
Commissie. De nationale of regionale beheersautoriteiten zijn verantwoordelijk voor de 
tenuitvoerlegging van de programma's en onder meer voor de goedkeuring van afzonderlijke 
projecten; de Commissie hecht geen goedkeuring aan afzonderlijke projecten.

Vanwege de federale structuur van Duitsland bestaan daar veertien programma's voor 
plattelandsontwikkeling2. De beheersautoriteiten zijn hoofdzakelijk ondergebracht bij de 
afdeling Landbouw van de ministeries van de deelstaten. Oostenrijk kent één programma voor 
plattelandsontwikkeling voor het gehele land.

Conclusies

De lidstaat of regio is als beheersautoriteit verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het 
programma en voor de goedkeuring van afzonderlijke projecten. De regio mag alleen haar 
goedkeuring hechten aan projecten die in overeenstemming zijn met het goedgekeurde 
programma en voldoen aan de betreffende voorwaarden en selectiecriteria voor subsidiabiliteit.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1974/2006 van de Commissie van 15 december 2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), PB L 368 van 23.12.2006, blz. 15-73.
2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/ Brochure: Zukunft auf dem Land 
gestalten


