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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1176/2009, adresată de Friedhelm Berger, de cetățenie germană, în 
numele Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und Verbraucher e.V., 
privind eligibilitatea pentru subvenții agricole din partea UE (Regulamentul 
1698/2005/CE) pentru agricultura ecologică

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este cercetător și profesor în domeniul agriculturii ecologice. Acesta a fost 
informat că, în conformitate cu Regulamentul 1698/2005/CE, ar trebui să fie disponibile 
fonduri pentru difuzarea cunoștințelor privind tehnicile agricole fără pesticide și hrana pentru 
animale, fără concentrate. În ciuda mai multor solicitări în Germania și Austria, administrația 
regională responsabilă de această finanțare nu a răspuns pozitiv.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 martie 2010

În principiu, formarea profesională este sprijinită prin planurile de dezvoltare rurală stabilite de 
statele membre sau regiuni ale acestora.

În general, Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală ar permite sprijinirea 
formării profesionale a agricultorilor în cadrul măsurii „Formare profesională și acțiuni de 
informare” (cod 111). Agricultura ecologică și producția integrată, care sunt, de asemenea,
menționate de către petiționar, sunt și ele sprijinite prin intermediul programelor de dezvoltare 
rurală (cod 214).
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Statele membre sau regiunile acestora pregătesc programe de dezvoltare rurală care au la bază, 
în principal, Regulamentul (CE) 1698/2005 al Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 
al Comisiei1. Nu toate măsurile trebuie neapărat să facă parte din fiecare program, iar 
abordarea centrală în cadrul măsurilor și a celor patru axe poate fi diferită. Sunt aprobate de 
Comisie acele programe care includ criterii de eligibilitate specifice. Autoritățile de gestionare 
naționale sau regionale sunt responsabile cu implementarea programelor și, printre altele, cu
aprobarea proiectelor individuale: Comisia nu aprobă proiecte individuale.

Având în vedere structura federală a Germaniei, există 14 PDR2, iar autoritățile de gestionare 
aparțin, în principal, departamentelor agricole din ministerele statelor federale germane. În 
Austria, există un singur PDR care acoperă întreg teritoriul.

Concluzii

Statul membru sau regiunea, ca autoritate de gestionare, răspunde de implementarea 
programelor și de aprobarea proiectelor individuale. Regiunea poate să aprobe doar acele 
proiecte care sunt conforme cu programul aprobat și care satisfac cerințele de eligibilitate și 
criteriile de selecție relevante.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
JO L 368, 23.12.2006, p. 15–73.
2 http://www.netzwerk-laendlicher-raum.de/service/publikationen/eler-in-deutschland/
Broschüre: Zukunft auf dem Land gestalten


