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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója pártolja a természetvédelmet, és annak uniós támogatását. Nem ért egyet 
azonban azzal a tervvel, hogy a németországi Nuthe-Nieplitz mellett található, 200 évvel 
ezelőtt lecsapolt mocsaras területet most ismét az eredeti állapotba helyezzék vissza. Úgy véli, 
hogy ebben a konkrét esetben a német természetvédelmi politika túlzásba esett. Véleménye 
szerint értékes kultúrtájat semmisítenének meg, és a területen gazdálkodók elveszítenék a 
megélhetésüket. A petíció benyújtója a természetvédelmi uniós támogatások felhasználásának 
vizsgálatát kéri. A támogatásokat nem lenne szabad egy adott terület lakói ellen felhasználni. 
A petíció benyújtója szerint a régiójában jelenleg végrehajtásra váró terveknek a régióban 
nincsen támogatottsága, és nem demokratikus módon alkották meg azokat.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A természetvédelem és a természeti örökség megőrzése a vidéki területeken az uniós politika 
fontos intézkedési területe, ennélfogva pedig fontos szerepet tölt be a vidékfejlesztésre 
irányuló közösségi támogatások terén, amelynek finanszírozása az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) történik. A projektek számára az 1698/2005/EK rendelet 
52. cikke b) pontjának iii. alpontja és az 57. cikke szerinti, „A vidéki örökség megőrzése és 
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korszerűsítése” elnevezésű intézkedés (323-as kód) keretében nyújtanak támogatást. 

A természetvédelem közvetlen megvalósítása azonban – a szubszidiaritás és a megosztott 
igazgatás elve alapján – az egyes tagállamok hatáskörébe tartozik, mivel csak ez a szint 
rendelkezik kifejezetten helyi ismeretekkel. „A vidéki örökség megőrzése és korszerűsítése” 
elnevezésű fenti intézkedést Brandenburg területén az infrastruktúráért és mezőgazdaságért 
felelős német minisztériumnak az integrált vidékfejlesztés és a Leader program támogatásáról 
szóló irányelve útján hajtják végre (Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und 
Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der integrierten 
ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER); a rendeletet legutóbb 2011. június 6-án 
módosították. Az ügy szempontjából lényeges intézkedéstípus (F. rész, „Természeti örökség”) 
a tájelemek és biotópok – például vizes élőhelyek – kialakítására, helyreállítására, 
fenntartására vagy állapotjavítására irányul. A támogatás központi feltétele, hogy a projekt 
eredeztethető legyen a Natura 2000 területek számára kijelölt célokból, különös tekintettel a 
védett területekre vonatkozó rendeletekre, a védelmi és gazdálkodási tervekre és a 
természetvédelmi tervezésre, azaz a fenntartási és fejlesztési tervekre. 

A 2007–2011 közötti programozási időszakban a fent említett 323-as intézkedés keretében 
eddig 11 projektet hagytak jóvá a Nuthe-Nieplitz régióban. Mivel a petíció közvetlenül ezen 
projektek egyikére sem hivatkozik, hanem csak általában véve a vizes élőhelyekkel 
foglalkozik, Brandenburg és Berlin vidékfejlesztési programjának irányító hatósága szerint 
igen valószínű, hogy a petíció benyújtója a vizes élőhelyek védelmére vonatkozó, nemrég 
elkészült megvalósíthatósági tanulmányra utal. 

A fent említett elvekből adódóan a regionális és a helyi hatóságok feladata, hogy az irányító 
hatóság felhatalmazása alapján elvégezzék a projektkérelmek értékelését és jóváhagyását –
ideértve az igazgatási és a helyszíni ellenőrzéseket is –, valamint hogy folyósítsák a 
kifizetéseket a végső kedvezményezettek számára. Ugyanakkor egy kockázatértékelés alapján 
a Bizottság is ellenőrizheti e projektek megfelelőségét.
A 323-as intézkedés által támogatott projektek mindegyike kötelező tervezési engedélyezési 
eljáráson megy keresztül, amelynek elsődleges célja, hogy megteremtse az érdekelt felek 
eltérő érdekei közötti egyensúlyt. Az irányító hatóság szerint a helyi érdekelt felek bevonására 
már a korai szakaszban sor kerül, tájékoztató és konzultációs ülések keretében, különösen a 
vizes élőhelyekkel kapcsolatos projektek esetében. A célok és érdekek esetleges ütközésére 
regionális szinten kell megoldást találni, a helyszínen uralkodó helyzet alapján. Ezen elv 
alapján a projekt végrehajtása során esetlegesen felmerülő jogsértések is az illetékes nemzeti 
hatóságok hatáskörébe tartoznak. 
További tájékoztatásért a petíció benyújtója forduljon az infrastruktúráért és mezőgazdaságért 
felelős minisztérium égisze alatt működő irányító hatósághoz: Henning-von-Tresckow-Straße 
2-8, 14467 Potsdam, Poststelle@MIL.Brandenburg.de, weboldal: www.eler.brandenburg.de.

Következtetés

A fentiek alapján a Bizottság megállapíthatja, hogy a szóban forgó projektek esetében 
követték a tervezési engedélyezésre és konzultációra vonatkozóan előírt eljárásokat, és a 
petíció benyújtója által adott információk alapján nem állapítható meg az uniós jog 
megsértése. 


