
CM\899917EL.doc PE487.888v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

20.4.2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1183/2011, του J. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προστασία της φύσης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων δηλώνει ότι είναι υπέρ της προστασίας της φύσης και της επιδότησής της από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συμφωνεί όμως με τα σχέδια επαναφοράς της ελώδους περιοχής 
στο Nuthe-Nieplitz (Γερμανία), η οποία αποξηράθηκε προ 200 ετών, στην αρχική της 
κατάσταση. Θεωρεί ότι στην προκειμένη περίπτωση η γερμανική πολιτική για την προστασία 
της φύσης έχει υπερβεί τα όριά της. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, καταστρέφεται ένα 
αξιόλογο ανθρωπογενές τοπίο και οι αγρότες της περιοχής χάνουν τους πόρους για τη 
διαβίωσή τους. Ο αναφέρων ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τη χρησιμοποίηση των 
επιδοτήσεων της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης. Οι εν λόγω επιδοτήσεις δεν θα έπρεπε να 
χρησιμοποιούνται σε βάρος των κατοίκων μιας περιοχής. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα 
υφιστάμενα σχέδια για την περιοχή του δεν βρίσκουν απήχηση στην περιοχή και δεν 
καταρτίστηκαν με δημοκρατικό τρόπο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012.

Η προστασία της φύσης και η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς στις αγροτικές περιοχές 
θεωρείται στην πολιτική της ΕΕ ως σημαντικός τομέας παρέμβασης· συνεπώς, η Ένωση 
χορηγεί σημαντικές ενισχύσεις στον εν λόγω τομέα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης, οι 
οποίες χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ). Παρέχονται ενισχύσεις έργων βάσει του μέτρου «Διατήρηση και αναβάθμιση της 
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αγροτικής κληρονομιάς» (κωδικός 323) σύμφωνα με το άρθρο 52 στοιχείο β) σημείο iii) και 
το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005. 

Ωστόσο, η άμεση υλοποίηση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων του κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και της 
κοινής διαχείρισης, καθώς μόνο σε επίπεδο κρατών μελών υπάρχουν οι ειδικές γνώσεις για 
την αντιμετώπιση διαφόρων τοπικών ζητημάτων. Η εφαρμογή του μέτρου «διατήρηση και 
αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς» στο Βρανδεμβούργο εξασφαλίζεται μέσω της 
οδηγίας του Υπουργείου Υποδομών και Γεωργίας σχετικά με την παροχή ενισχύσεων για 
ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη και το πρόγραμμα Leader (Richtlinie des Ministeriums für 
Infrastruktur und Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung 
der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER') όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
φορά στις 6 Ιουνίου 2011. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δραστηριοτήτων (μέρος ΣΤ «φυσική 
κληρονομιά») περιλαμβάνονται η δημιουργία, η αποκατάσταση, η συντήρηση και η 
αναβάθμιση στοιχείων του τοπίου και βιοτόπων, συμπεριλαμβανομένων των υγροτόπων. 
Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση ενίσχυσης είναι το πρόγραμμα να προκύπτει από τους 
στόχους που ορίζονται για τις περιοχές Natura 2000, και συγκεκριμένα από τους κανονισμούς 
που ισχύουν για τις προστατευόμενες περιοχές, από τα σχέδια προστασίας και διαχείρισης 
καθώς και από τον σχεδιασμό της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, δηλαδή τα σχέδια 
διατήρησης και ανάπτυξης. 

Για την προγραμματική περίοδο 2007-2011, στο πλαίσιο του μέτρου 323 έχουν εγκριθεί 
μέχρι στιγμής 11 έργα στην περιοχή Nuthe-Nieplitz. Δεδομένου ότι στην αναφορά δεν γίνεται 
άμεσα λόγος για κάποιο από τα συγκεκριμένα έργα αλλά για τους υγροτόπους γενικώς, είναι 
πολύ πιθανόν, σύμφωνα με τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
στο Βρανδεμβούργο και στο Βερολίνο, το ζήτημα να αφορά τη μελέτη σκοπιμότητας για την 
προστασία του υγροτόπου, η οποία διεξήχθη προσφάτως. 

Λόγω των ανωτέρω αξιωμάτων, εναπόκειται στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, με 
εξουσιοδότηση της Διαχειριστικής Αρχής, να αξιολογούν και να εγκρίνουν την υλοποίηση 
διαφόρων έργων, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, 
καθώς και να χορηγούν τις χρηματοδοτήσεις στους τελικούς δικαιούχους. Παρ' όλο που 
βασίζονται σε αξιολογήσεις κινδύνου, τα εν λόγω έργα ενδέχεται να υποβάλλονται σε 
ελέγχους συμβατότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όλα τα έργα για τα οποία έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις βάσει του μέτρου 323 υποβάλλονται 
στις σχετικές υποχρεωτικές διαδικασίες έγκρισης σχεδιασμού έτσι ώστε να υπάρχει
ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών συμφερόντων των ενδιαφερόμενων μερών. Σύμφωνα με 
τη Διαχειριστική Αρχή, οι τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν σε πρώιμο στάδιο σε 
συναντήσεις ενημέρωσης και διαβούλευσης, κυρίως όσον αφορά έργα για υγροτόπους. Οι 
δυνητικές επικείμενες συγκρούσεις στόχων και συμφερόντων πρέπει να επιλύονται σε 
περιφερειακό επίπεδο ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί σε τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα 
με το συγκεκριμένο αξίωμα, τυχόν παραβάσεις κατά την υλοποίηση των έργων πρέπει να 
αντιμετωπίζονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. 
Για περαιτέρω πληροφορίες, αρμόδια είναι η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Υποδομών
και Γεωργίας που βρίσκεται στη διεύθυνση Henning-von-Tresckow-Straße, 2-8, 14467 
Potsdam, Poststelle@MIL.Brandenburg.de. Πληροφορίες διατίθενται επίσης στον ιστότοπο 
www.eler.brandenburg.de.
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Συμπέρασμα

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή συναγάγει ότι για τα εν λόγω έργα έχουν 
ακολουθηθεί οι ζητούμενες διαδικασίες έγκρισης σχεδιασμού και διαβούλευσης και ότι, 
βάσει των πληροφοριών που παρέσχε ο αναφέρων, δεν δύναται να στοιχειοθετηθεί 
παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. 


