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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1183/2011, af J. M., tysk statsborger, om naturbeskyttelse

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at han er fortaler for naturbeskyttelse og EU's støtte hertil. Han er 
imidlertid ikke enig i planerne om at bringe et moseområde i nærheden af Nuthe-Nieplitz i 
Tyskland, der blev tørlagt for 200 år siden, tilbage til sin oprindelige tilstand. Han mener, at 
den tyske naturpolitik i dette tilfælde er gået for langt. Ifølge ham ødelægger man her et 
værdifuldt naturlandskab, og landbrugerne i området mister indtægtsgrundlag. Andrageren 
opfordrer til en undersøgelse af bevillingen af EU-støtte til naturbevarelse. Støtten skal ikke 
anvendes til skade for beboerne i et område. De eksisterende planer i hans område har ifølge 
andrageren ingen opbakning dér og er kommet i stand på udemokratisk vis.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. februar 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Beskyttelse af naturen og bevarelse af naturarven i landdistrikterne betragtes som et vigtigt 
EU-politisk aktionsområde og spiller derfor en væsentlig rolle i fællesskabsstøtten til 
udvikling af landdistrikterne, som finansieres af Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL). Der ydes støtte til projekter under foranstaltningen 
"bevarelse og opgradering af landdistrikternes natur- og kulturarv" (kode 323) i henhold til 
artikel 52, litra b), nr. iii), og artikel 57 i forordning (EF) nr. 1698/2005. 

Dog hører den direkte gennemførelse af naturbeskyttelse under de enkelte medlemsstaters 
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ansvarsområde i henhold til subsidiaritetsprincippet og princippet om delt forvaltning, da det 
konkrete lokale kendskab kun findes på dette niveau. Ovennævnte foranstaltning "bevarelse 
og opgradering af landdistrikternes natur- og kulturarv" gennemføres i Brandenburg med et 
direktiv fra ministeriet for infrastruktur og landbrug om støtte til integreret udvikling af 
landdistrikter og Leader (Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft 
über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der integrierten ländlichen 
Entwicklung (ILE) und LEADER), som senest er ændret den 6. juni 2011. Den relevante type 
aktion (del F om naturarv) omfatter etablering, genoprettelse, bevarelse og opgradering af 
landskabselementer og biotoper, herunder vådområder. En central betingelse for støtte er, at 
projektet kan udledes af målsætningerne for Natura 2000-områderne, navnlig bestemmelserne 
for beskyttede områder, beskyttelses- og forvaltningsplaner samt planlægning af 
naturbevarelse, dvs. bevarelses- og udviklingsplaner. 

For programmeringsperioden 2007-2011 er der indtil videre blevet godkendt 11 projekter i 
regionen Nuthe-Nieplitz i henhold til ovennævnte foranstaltning 323. Eftersom andragendet 
ikke indeholder nogen direkte henvisning til et af disse projekter, men derimod til vådområder 
generelt, er det - ifølge forvaltningsmyndigheden for programmet til udvikling af 
landdistrikterne i Brandenburg og Berlin - meget sandsynligt, at andrageren henviser til en 
feasibilityundersøgelse vedrørende beskyttelse af vådområder, som for nylig er blevet 
udarbejdet. 
På baggrund af ovennævnte principper ligger det, ved uddelegering fra 
forvaltningsmyndigheden, inden for de regionale og lokale myndigheders ansvarsområde at 
behandle og godkende projektansøgninger, herunder administrativ kontrol og kontrol på 
stedet, samt at gennemføre udbetalinger til de endelige støttemodtagere. På grundlag af en 
risikovurdering kan sådanne projekter dog være underlagt overensstemmelsesrevisioner fra 
Europa-Kommissionen.
Alle projekter, der støttes i henhold til foranstaltning 323, gennemgår de respektive 
obligatoriske planlægningsmæssige godkendelsesprocedurer, hovedsageligt for at skabe 
balance mellem interessenternes forskellige interesser. Ifølge forvaltningsmyndigheden 
inddrages de lokale interessenter tidligt i oplysnings- og høringsmøder, navnlig om projekter 
vedrørende vådområder. Kommende potentielle målsætnings- og interessekonflikter skal løses 
på regionalt plan alt efter de lokale forhold. Efter dette princip skal også overtrædelser i 
forbindelse med gennemførelsen af projekter behandles af de kompetente nationale 
myndigheder. 
Yderligere oplysninger kan indhentes fra den ansvarlige forvaltningsmyndighed i ministeriet 
for infrastruktur og landbrug, Henning-von-Tresckow-Straße. 2-8, 14467 Potsdam, 
Poststelle@MIL.Brandenburg.de eller på hjemmesiden www.eler.brandenburg.de.

Konklusion

På baggrund af ovenstående kan Kommissionen konkludere, at de påkrævede 
godkendelsesprocedurer for planlægning og høring er blevet overholdt for så vidt angår de 
pågældende projekter, og at der ikke kan påvises nogen overtrædelse af EU-lovgivningen på 
baggrund af andragerens oplysninger."


