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Suġġett: Petizzjoni 1183/2011, imressqa minn J. M., ta' ċittadinanza Ġermaniża, dwar 
il-konservazzjoni tan-natura

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddikjara lilu nnifsu bħala favur tal-konservazzjoni tan-natura u l-issussidjar 
għaliha mill-Unjoni Ewropea. Hu madankollu ma jaqbilx mal-pjanijiet li art mistagħdra ħdejn 
Nuthe-Nieplitz (Ġermanja), reklamata 200 sena ilu, terġa’ lura għall-istat oriġinali tagħha. Hu 
jemmen li, f’dan il-każ, il-politika Ġermaniża dwar in-natura qed tesaġera. Skont il-
petizzjonant, qed jinqered pajsaġġ kulturali ta’ valur u l-bdiewa taż-żona qed jitilfu l-għajxien 
tagħhom. Il-Petizzjonant qed jitlob investigazzjoni fir-rigward tal-użu ta’ sussidji tal-UE 
għall-konservazzjoni tan-natura. Din tal-aħħar m’għandhiex titħalla tintuża kontra r-residenti 
lokali. Skont il-Petizzjonant, il-pjanijiet attwali għal dan ir-reġjun m’għandhom l-ebda appoġġ 
pubbliku fir-reġjun u inħolqu b’mod li mhux demokratiku.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-24 ta’ Frar 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ April 2012

Il-ħarsien tan-natura u l-preservazzjoni tal-wirt naturali f’żoni rurali huma kkunsidrati bħala 
qasam importanti ta’ intervent għall-politika tal-UE u għalhekk jaqdu rwol sinifikanti fl-
appoġġ Komunitarju għall-iżvilupp rurali, iffinanzjat mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-
Iżvilupp Rurali (FAEŻR). Jingħata appoġġ lil proġetti taħt il-miżura ‘Il-konservazzjoni u l-
aġġornament tal-wirt rurali’ (kodiċi 323) skont l-Artikolu 52(b)iii u l-Artikolu 57 tar-
Regolament (KE) Nru 1698/2005. 
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Madankollu, l-implimentazzjoni diretta tal-konservazzjoni tan-natura hija r-responsabbiltà tal-
Istat Membru individwali, skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà u l-ġestjoni konġunta, minħabba 
li dan il-livell biss għandu l-għarfien lokali speċifiku. Il-miżura msemmija hawn fuq ‘Il-
konservazzjoni u l-aġġornament tal-wirt rurali’ hija implimentata fi Bradenburg permezz tad-
Direttiva tal-Ministeru għall-Infrastruttura u l-Agrikoltura dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali
integrat u tal-Leader’ (Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft über 
die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung 
(ILE) und LEADER') mal-aħħar emenda tas-6 ta’ Ġunju 2011. It-tip rilevanti ta’ 
operazzjonijiet (il-parti F ‘Wirt naturali’) jkopri l-ħolqien, ir-restawr, il-preservazzjoni u l-
aġġornament tal-elementi tal-pajsaġġ u l-bijotipi, inklużi l-artijiet mistagħdra. Kundizzjoni 
ċentrali għall-appoġġ hija li l-proġett jista’ jirriżulta mill-objettivi stabbiliti għal żoni tan-
Natura 2000, b’mod partikolari r-regolamenti għal żoni protetti, il-pjanijiet ta’ protezzjoni u 
ta’ ġestjoni u l-ippjanar tal-konservazzjoni tan-natura, jiġifieri pjanijiet ta’ preservazzjoni u 
żvilupp. 
F’dan il-perjodu ta’ programmar 2007-2011, s’issa ġew approvati 11-il proġett fir-reġjun ta’ 
‘Nuthe-Nieplitz’ taħt il-miżura 323 msemmija hawn fuq. Peress li l-petizzjoni ma tinkludi l-
ebda referenza diretta għal wieħed minn dawn il-proġetti, iżda għal artijiet mistagħdra 
inġenerali, din - skont l-Awtorità Amministrattiva għall-Programm ta’ Żvilupp Rurali għal 
Brandenburg u Berlin - probabbli ħafna li l-petizzjonant qed jirreferi għal studju ta’ fattibilita 
għall-protezzjoni tal-artijiet mistagħdra, li sar reċentement. 
Minħabba l-prinċipji msemmija hawn fuq, hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet reġjonali u 
lokali, permezz ta’ delega tal-Awtorità Amministrattiva, li jivvalutaw u japprovaw 
applikazzjonijiet għal proġetti inklużi kontrolli amministrattivi u fil-post u li jwettqu 
pagamenti għall-benefiċjarji finali. Fuq il-bażi ta’ valutazzjoni tar-riskju, proġetti bħal dawn 
madankollu jistgħu jkunu soġġetti għal verifika tal-konformità mill-Kummissjoni Ewropea.

Il-proġetti kollha appoġġjati mill-miżura 323 huma soġġetti għall-proċeduri ta’ approvazzjoni 
tal-ippjanar obbligatorji rispettivi, fuq kollox sabiex jiġu bbilanċjati l-interessi differenti tal-
partijiet interessati. Skont l-Awtorità Amministrattiva, il-partijiet interessati lokali huma 
inklużi fi stadju bikri fil-laqgħat ta’ informazzjoni u ta’ konsultazzjoni b’mod partikolari għal 
proġetti li jinvolvu artijiet mistagħdra. Konflitti potenzjali li jistgħu jiġru fir-rigward ta’ 
objettivi u interessi għandhom jiġu solvuti fuq il-livell reġjonali abbażi tas-sitwazzjoni lokali. 
Skont dan il-prinċipju, il-ksur potenzjali matul l-implimentazzjoni ta’ proġetti wkoll għandu 
jiġi indirizzat mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti. 

Aktar informazzjoni għandha tinġabar mingħand l-Awtorità Amministrattiva fil-Ministeru 
għall-Infrastruttura u l-Agrikoltura, Henning-von-Tresckow-Straße. 2-8, 14467 Potsdam,
Poststelle@MIL.Brandenburg.de jew mill-paġna ewlenija rispettiva 
www.eler.brandenburg.de.

Konklużjoni

Fuq il-bażi ta’ dan t’hawn fuq, il-Kummissjoni tista’ tikkonkludi li l-proċeduri mitluba għall-
approvazzjoni tal-ippjanar u l-konsultazzjoni ġew segwiti għall-proġetti inkwistjoni u li ma 
jista’ jiġi identifikat l-ebda ksur tal-liġi tal-UE fuq il-bażi tal-informazzjoni provduta mill-
petizzjonant. 


