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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1176/2009, którą złożył Friedhelm Berger (Niemcy) w imieniu 
Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und Verbraucher e.V.,
w sprawie uprawnień do otrzymania unijnych dopłat rolnych 
(rozporządzenie nr 1698/2005/WE) na rolnictwo ekologiczne

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest badaczem i nauczycielem rolnictwa ekologicznego. Poinformowano 
go, że zgodnie z rozporządzeniem nr 1698/2005/WE powinny istnieć środki finansowe na 
rozpowszechnianie wiedzy o technikach rolniczych, w których nie stosuje się pestycydów ani 
koncentratów paszowych. Pomimo że składający petycję złożył kilka wniosków w Niemczech
i w Austrii, władze regionalne odpowiedzialne za przedmiotowe środki finansowe nigdy nie 
udzieliły mu pozytywnej odpowiedzi.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Co do zasady szkolenie zawodowe uzyskuje wsparcie za pośrednictwem planów rozwoju 
obszarów wiejskich opracowanych przez państwa członkowskie lub regiony.

Generalnie rozporządzenie Rady (WE) 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zezwala na 
wsparcie szkolenia zawodowego rolników w ramach środka „kształcenie zawodowe i działania 
informacyjne” (kod 111). Rolnictwo ekologiczne i zintegrowana produkcja, o których również 
wspomina składający petycję, także wspierane są za pośrednictwem programów rozwoju 
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obszarów wiejskich (kod 214). 

Państwa członkowskie lub ich regiony sporządzają programy rozwoju obszarów wiejskich, 
które opierają się przede wszystkim na rozporządzeniu Rady (WE) 1698/2005
i rozporządzeniu Komisji (WE) 1974/20061. Nie wszystkie środki muszą wchodzić w skład 
poszczególnych programów, a ukierunkowanie środków i czterech osi może być odmienne. 
Programy zawierające konkretne kryteria kwalifikowalności zatwierdzane są przez Komisję. 
Krajowe i regionalne organy zarządzające odpowiadają za wdrożenie programów i między 
innymi za zatwierdzanie indywidualnych projektów: Komisja nie zatwierdza indywidualnych 
projektów.

Z uwagi na federalną strukturę Niemiec istnieje tam 14 planów rozwoju obszarów wiejskich2,
a organy zarządzające mieszczą się głównie w jednostkach ds. rolnictwa w ministerstwach 
krajów związkowych. W Austrii jest jeden plan rozwoju obszarów wiejskich, obejmujący całe 
terytorium.

Wnioski

Państwo członkowskie lub region, jako organ zarządzający, odpowiada za wdrożenie 
programu i za zatwierdzenie indywidualnych projektów. Region może zatwierdzać wyłącznie 
te projekty, które pozostają w zgodzie z zatwierdzonym programem oraz spełniają właściwe 
warunki kwalifikowalności i kryteria wyboru.

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
Dz.U. L 368 z 23.12.2006, s. 15–73.
2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/, broszura: Zukunft auf 
dem Land gestalten.


