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Temats: Lūgumraksts Nr. 1183/2011, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais J. M., par 
dabas aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka atbalsta dabas aizsardzību un šim nolūkam nepieciešamo 
pasākumu subsidēšanu no Eiropas Savienības puses. Taču viņš neatbalsta plānus atjaunot 
pirms 200 gadiem nosusināta mitrāja sākotnējo stāvokli Nutenīplicā (Nuthe-Nieplitz, Vācija). 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šajā gadījumā Vācijas dabas aizsardzības politika ir 
aizgājusi par tālu. Viņš apgalvo, ka šādi tiks iznīcināta vērtīga kultūras ainava un 
lauksaimnieki zaudēs teritoriju, kas tiem kalpo iztikas nodrošināšanai. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz veikt pārbaudi, vai dabas saglabāšanai paredzētās ES subsīdijas tiek 
izmantotas atbilstoši. Tās nevajadzētu izmantot tam, lai nostādītu attiecīgās teritorijas 
iedzīvotājus nelabvēlīgā situācijā. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka šā reģiona 
pašreizējiem plāniem nav sabiedrības atbalsta reģionālā mērogā un ka tie ir izstrādāti 
nedemokrātiskā veidā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 24. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 20. aprīlī

Dabas aizsardzība un dabas mantojuma saglabāšana lauku apvidos tiek uzskatīta par svarīgu 
ES intervences politikas jomu, tāpēc tai ir liela nozīme Kopienas atbalstā lauku attīstībai, ko 
finansē no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Atbalstu piešķir 
pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” (kods 323) projektiem saskaņā ar 
Regulas (EK) Nr. 1698/2005 52. panta b) punkta iii) apakšpunktu un 57. pantu.
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Tomēr par dabas aizsardzības politikas tiešo īstenošanu atbild attiecīgā dalībvalsts, ievērojot 
subsidiaritātes un dalītas pārvaldības principu, jo tikai šajā līmenī ir pieejamas īpašas vietējās 
zināšanas. Iepriekš minēto pasākumu „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” 
Brandenburgā īsteno saskaņā ar Infrastruktūras un lauksaimniecības ministrijas direktīvu par 
atbalstu integrētai lauku attīstībai un LEADER' (Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der 
integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER') ar jaunākajiem grozījumiem, kas 
pieņemti 2011. gada 6. jūnijā. Attiecīgās darbības (F daļa „Dabas mantojums”) ietver ainavas 
elementu un biotopu, tostarp mitrāju, izveidi, atjaunošanu, saglabāšanu un uzlabošanu. 
Galvenais nosacījums atbalsta piešķiršanai ir tāds, lai projekta pamatā būtu Natura 2000
teritorijām izvirzītie mērķi, jo īpaši noteikumi attiecībā uz aizsargājamām teritorijām, 
aizsardzības un pārvaldības plāni un dabas aizsardzības plānošana, t. i., saglabāšanas un 
attīstības plāni.

Pašreizējā plānošanas periodā no 2007. līdz 2011. gadam Nutenīplicas reģionā līdz šim ir 
apstiprināti 11 projekti, kas attiecas uz iepriekš minēto 323. pasākumu. Tā kā lūgumrakstā nav 
tiešas atsauces uz kādu no šiem projektiem, bet tikai uz mitrājiem kopumā, tad saskaņā ar 
Brandenburgas un Berlīnes lauku attīstības programmas vadošās iestādes sniegto informāciju 
ir ļoti iespējams, ka lūgumraksta iesniedzējs runā par nesen veikto mitrāju aizsardzības 
priekšizpēti.

Ņemot vērā iepriekš minētos principus, reģionālo un vietējo iestāžu pienākums, ko tām 
deleģējusi vadošā iestāde, ir novērtēt un apstiprināt projektu pieteikumus, ieskaitot 
administratīvās un uz vietas veiktās pārbaudes, un veikt maksājumus galasaņēmējiem. Tomēr, 
pamatojoties uz riska novērtējuma rezultātiem, Eiropas Komisija var veikt šādu projektu 
atbilstības pārbaudi.
Visiem 323. pasākuma projektiem tiek veiktas attiecīgās obligātās plānošanas apstiprināšanas 
procedūras, galvenokārt tādēļ, lai līdzsvarotu ieinteresēto personu atšķirīgās intereses. 
Saskaņā ar vadošās iestādes sniegto informāciju vietējās ieinteresētās personas jau pašā 
sākumā piedalās informatīvajās sanāksmēs un apspriedēs, jo īpaši saistībā ar mitrāju 
projektiem. Iespējamie un sagaidāmie mērķu un interešu konflikti ir jārisina reģionālā līmenī, 
ņemot vērā vietējos apstākļus. Ievērojot šo principu, valsts kompetentajām iestādēm jāizskata 
arī iespējamie pārkāpumi projektu īstenošanas laikā. 

Sīkāku informāciju var saņemt no atbildīgās vadošās iestādes Infrastruktūras un 
lauksaimniecības ministrijā, Henning-von-Tresckow-Straße 2-8, 14467 Potsdamā,
Poststelle@MIL.Brandenburg.de vai attiecīgajā mājas lapā www.eler.brandenburg.de.

Secinājums
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija secina, ka nepieciešamās plānošanas apstiprināšanas un 
apspriežu procedūras attiecībā uz konkrētajiem projektiem ir izpildītas un ka, pamatojoties uz 
lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, nekāds ES tiesību aktu pārkāpums nav 
konstatēts.


