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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.4.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1183/2011, внесена от J. M., с германско гражданство, относно 
опазване на природата

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се обявява в полза на опазването на природата и свързаното с 
това субсидиране от Европейския съюз. Той не е съгласен обаче с плановете за 
възстановяване на първоначалния вид на тресавището до Nuthe-Nieplitz, Германия, 
осушено преди 200 години. Той счита, че в този случай германската политика за 
опазване на природата е стигнала до крайност. Според него ценна културна 
забележителност е била разрушена, а селските стопани в района губят препитанието си. 
Вносителят на петицията настоява да се проучи как се използват субсидиите на ЕС за 
опазване на природата. Не бива да се допуска опазването на природата да се използва 
срещу местните жители. Според вносителя на петицията настоящите планове за този 
район не се ползват с обществена подкрепа в района и са били наложени по 
недемократичен начин.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Защитата на природата и опазването на природното наследство в селските райони се 
разглежда като важна област за прилагане на политиката на ЕС и затова играе 
съществена роля при оказване на подкрепа от Общността за развитие на селските 
райони, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР). Подкрепата се предоставя на проекти по мярка „опазване и възстановяване 
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на селското наследство“ (код 323), в съответствие с член 52, буква б), подточка iii) и 
член 57 от Регламент (ЕО) № 1698/2005. 

Въпреки това прякото осъществяване на опазването на природата е отговорност на 
отделната държава членка в съответствие с принципа на субсидиарност и споделено 
управление, тъй като единствено това равнище разполага със специфичното местно 
знание. Споменатата по-горе мярка „опазване и възстановяване на селското 
наследство“ се изпълнява в Бранденбург чрез Директива на Министерство на 
инфраструктурата и земеделието за подпомагане интегрираното развитие на селските 
райони и чрез програмата „Лидер“ („Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der integrierten 
ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER“) с последното изменение от 6 юни 2011 г. 
Съответният тип на дейността (част Е „Природно наследство“) обхваща създаването, 
възстановяването, поддръжката и обновяването на елементи от ландшафта и биотопи, 
включително влажни зони. Главно условие за получаване на подкрепа е проектът да се 
основава на целите, определени за териториите от „Натура 2000“, по-специално на 
правилата за защитените територии, защита и планове за управление и планиране 
опазването на природата, т.е. плановете за поддръжка и развитие. 

В рамките на програмния период 2007––2011 г .  в района Nuthe-Nieplitz досега са 
одобрени 11 проекта по гореспоменатата мярка 323. Тъй като петицията не съдържа 
директна препратка към някой от тези проекти, а става въпрос за влажните зони по 
принцип, твърде вероятно е – според Управляващия орган на Програмата за развитие 
на селските райони за Бранденбург и Берлин – вносителят на петицията да се позовава 
на наскоро проведено проучване за защита на влажните зони. 

Поради посочените по-горе принципи от компетенциите на регионалните и местни 
органи е, чрез оправомощения Управляващ орган, да извършат оценка и одобрят 
проектните предложения, включително административните проверки и проверките на 
място, както и да извършват плащанията към крайните бенефициенти. Въз основа на 
оценка на риска обаче тези проекти могат да бъдат подложени на одити за съответствие 
от страна на Европейската комисия.

Всички проекти, получили подкрепа по мярка 323, преминават през задължителни 
процедури за съгласуване на плановете, преди всичко с цел балансиране на различните 
интереси на заинтересованите страни. Според Управляващия орган местните 
заинтересовани страни се включват на ранен етап в информационните срещи и 
обсъжданията, най-вече при проектите за влажни зони. Евентуални бъдещи конфликти 
на цели и интереси трябва да бъдат решени на регионално равнище в зависимост от 
ситуацията в района. Съгласно този принцип възможните нарушения при изпълнението 
на проектите също следва да бъдат разглеждани от компетентните национални органи. 

Допълнителна информация може да бъде получена от Управляващия орган в 
Министерство на инфраструктурата и земеделието, Henning-von-Tresckow-Straße. 2-8, 
14467 Potsdam, Poststelle@MIL.Brandenburg.de или на съответния уебсайт: 
www.eler.brandenburg.de.



CM\899917BG.doc 3/3 PE487.888v01-00

BG

Заключение
Предвид гореизложеното, Комисията може да заключи, че необходимите процедури за 
съгласуване на плановете и за обсъждане на въпросните проекти са спазени и не може 
да се установи нарушение на правото на ЕС въз основа на информацията, предоставена 
от вносителя на петицията. 


