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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina esąs aplinkos apsaugos ir Europos Sąjungos subsidijų skyrimo 
aplinkos apsaugai šalininkas. Tačiau jis nepritaria planams atkurti prieš 200 metų nusausintą 
Nuthe-Nieplitz šlapynę. Jis mano, kad šiuo atveju kuriant Vokietijos aplinkos apsaugos 
politiką nueita per toli. Pasak jo, būtų sunaikintas vertingas kultūrinis kraštovaizdis, o šio 
regiono ūkininkai netenka pajamų. Peticijos pateikėjas prašo ištirti ES subsidijų skyrimą 
aplinkos apsaugai. Jos neturėtų būtų skiriamos pakenkiant regiono gyventojų interesams. Jo 
regiono gyventojai, pasak peticijos pateikėjo, nepritaria esamiems planams, kurie buvo 
parengti nedemokratiniu būdu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. vasario 24 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Gamtos apsauga ir gamtos paveldo priežiūra žemės ūkio regionuose yra laikomos svarbia ES 
politikos taikymo sritimi ir todėl atlieka svarbų vaidmenį skiriant Bendrijos paramą kaimo 
plėtrai, kuriai lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP). Pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 52 straipsnio b punkto iii papunktį ir 57 straipsnį parama 
skiriama projektams, parengtiems pagal priemonę „Kaimo paveldo išsaugojimas ir 
puoselėjimas“ (Nr. 323).
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Tačiau pagal subsidiarumo ir pasidalijamojo valdymo principus už tiesioginį gamtos 
išsaugojimo veiklos vykdymą atsakinga kiekviena valstybė narė, nes tik valstybės narės turi 
specifinių su vietos sąlygomis susijusių žinių. Pirmiau minėta priemonė „Kaimo paveldo 
išsaugojimas ir puoselėjimas“ yra įgyvendinama Brandenburge taikant Infrastruktūros ir 
žemės ūkio ministerijos direktyvą dėl paramos integruotai kaimo plėtrai ir programos 
LEADER (Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft über die 
Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung 
(ILE) und LEADER'), kuri paskutinį kartą buvo iš dalies pakeista 2011 m. birželio 6 d. Kaip 
tiesiogiai susijusi veikla (F dalis „Gamtos paveldas“) nurodomas kraštovaizdžio elementų ir 
biotopų, įskaitant šlapynes, kūrimas, atkūrimas, priežiūra ir puoselėjimas. Pagrindinė sąlyga, 
siekiant gauti paramą – projektas gali būti parengtas pagal „Natura 2000“ teritorijoms 
nustatytus tikslus, ypač pagal saugomoms teritorijoms skirtus reglamentus, apsaugos ir 
valdymo planus ir gamtos išsaugojimo planavimą, t. y. priežiūros ir plėtros planus.
Iki šiol 2007–2011 m. programavimo laikotarpiu Nuthe-Nieplitz regione pagal pirmiau minėtą 
323 priemonę buvo patvirtinta 11 projektų. Kadangi peticijoje tiesiogiai neminimas nė vienas 
iš šių projektų, tik šlapynės apskritai, remiantis kaimo plėtros programos Brandenburge ir 
Berlyne valdymo institucijos nuomone, labai tikėtina, kad peticijos pateikėjas nurodo neseniai 
atliktą šlapynių apsaugos galimybių studiją.

Dėl anksčiau minėtų principų už projektų paraiškų vertinimą bei tvirtinimą, įskaitant 
administracines patikras ir patikrinimus vietoje, ir išmokų mokėjimą galutiniams pagalbos 
gavėjams atsakingos regioninės ir vietos institucijos, kurias tam paskiria vadovaujančioji 
institucija. Remdamasi rizikos vertinimu Europos Komisija tokiems projektams vis dėlto gali 
taikyti atitikties patvirtinimo auditą.
Visiems 323 priemone remiamiems projektams taikomos atitinkamos privalomos planų 
patvirtinimo procedūros, visų pirma siekiant užtikrinti skirtingų suinteresuotųjų subjektų 
interesų pusiausvyrą.  Remiantis vadovaujančiosios institucijos informacija, vietos 
suinteresuotieji subjektai nuo pradžių dalyvauja informavimo ir konsultavimosi posėdžiuose, 
ypač susijusiuose su šlapynių projektais. Galimus būsimus tikslų ir interesų konfliktus reikia 
spręsti regioniniu lygmeniu atsižvelgiant į vietos padėtį. Remiantis šiuo principu, 
kompetentingos nacionalinės institucijos turi nagrinėti galimus pažeidimus, pasitaikančius 
įgyvendinant projektus.
Daugiau informacijos galima gauti atsakingoje valdymo institucijoje, esančioje 
Infrastruktūros ir žemės ūkio ministerijoje, Henning-von-Tresckow-Straße 2–8, 14467 
Potsdamas, Poststelle@MIL.Brandenburg.de arba jos pradžios tinklalapyje 
www.eler.brandenburg.de.

Išvada
Remdamasi pirmiau nurodyta informacija Komisija gali daryti išvadą, kad įgyvendinant 
svarstomus projektus buvo laikomasi reikalaujamų planų patvirtinimo ir konsultavimosi 
procedūrų ir kad, remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija, negalima nustatyti jokių 
ES teisės pažeidimų.“


