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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1183/2011, którą złożył J. M. (Niemcy) w sprawie ochrony 
środowiska

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opowiada się za ochroną środowiska i finansowaniem działań w tym 
zakresie z funduszy Unii Europejskiej. Nie wyraża on jednak zgody na plany, zgodnie 
z którymi teren podmokły niedaleko Nuthe-Nieplitz (Niemcy), osuszony przed 200 laty, 
miałby zostać przywrócony do swojego pierwotnego stanu. Sądzi on, że w tym przypadku 
prowadzona przez władze niemieckie polityka ds. środowiska jest zbyt daleko idąca. Uważa 
on, że w ten sposób zniszczy się cenny krajobraz kulturowy, a okoliczni rolnicy stracą środki 
do życia. Składający petycję domaga się wszczęcia postępowania wyjaśniającego w zakresie 
stosowania dotacji UE na ochronę środowiska. Dotacje te nie powinny wywierać 
negatywnego wpływu na lokalnych mieszkańców. Jak twierdzi składający petycję, obecne 
plany dla tego regionu nie są popierane przez społeczność regionalną i zostały sporządzone 
w sposób niedemokratyczny.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Ochrona przyrody i utrzymanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach wiejskich są 
traktowane jako istotna dziedzina interwencji w polityce UE i dlatego też mają duże 
znaczenie we wspólnotowym wsparciu rozwoju obszarów wiejskich finansowanym 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Wsparcie dla przedsięwzięć jest udzielane na podstawie środka „zachowanie i poprawa stanu 
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dziedzictwa wsi” (kod 323) zgodnie z art. 52 lit. b) pkt iii) oraz art. 57 rozporządzenia (WE) 
nr 1698/2005. 

Jednak zgodnie z zasadą pomocniczości i zarządzania dzielonego za bezpośrednią realizację 
ochrony środowiska odpowiada indywidualne państwo członkowskie, jako że jedynie ten 
szczebel dysponuje szczegółową wiedzą lokalną. Wyżej wspomniany środek „zachowanie 
i poprawa stanu dziedzictwa wsi” jest wdrożony w Brandenburgu na podstawie dyrektywy 
ministra infrastruktury i rolnictwa w sprawie wsparcia dla zintegrowanego rozwoju obszarów 
wiejskich i inicjatywy wspólnotowej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (Richtlinie des 
Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für 
die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER) z ostatnimi 
zmianami z dnia 6 czerwca 2011 r. Odpowiedni typ działań (część F „dziedzictwo 
przyrodnicze”) obejmuje tworzenie, przywracanie, utrzymywanie i ulepszanie elementów 
krajobrazu i biotopów, w tym terenów podmokłych. Główny warunek udzielenia wsparcia dla 
tego przedsięwzięcia wynika z celów ustanowionych dla obszarów Natura 2000, zwłaszcza 
regulacji dotyczących obszarów chronionych, planów ochrony i zarządzania oraz planowania 
w zakresie ochrony środowiska, tj. planów dotyczących utrzymania i rozwoju. 
W okresie programowania na lata 2007–2011 w regionie „Nuthe-Nieplitz” zatwierdzono do 
tej pory 11 przedsięwzięć na podstawie wyżej wspomnianego środka nr 323. Jako że 
w petycji nie odniesiono się bezpośrednio do jednego z tych przedsięwzięć, ale ogólnie do
terenów podmokłych, według instytucji zarządzającej programem rozwoju obszarów 
wiejskich dla Brandenburga i Berlina wysoce prawdopodobne jest, że składający petycję 
odnosi się do studium wykonalności dotyczącego ochrony terenów podmokłych, które zostało 
ostatnio przygotowane. 

Z uwagi na wyżej wymienione zasady to do kompetencji regionalnych i lokalnych władz na 
podstawie delegacji instytucji zarządzającej należy ocena i zatwierdzenie wniosków 
dotyczących przedsięwzięcia, łącznie z kontrolami administracyjnymi i kontrolami na miejscu 
oraz dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów końcowych. W oparciu o ocenę ryzyka 
takie przedsięwzięcia mogą jednak podlegać audytom zgodności przeprowadzanym przez 
Komisję Europejską.

Wszystkie przedsięwzięcia wspierane na podstawie środka nr 323 są poddawane 
odpowiednim koniecznym procedurom zatwierdzającym dotyczącym planowania, przede 
wszystkim w celu wyrównania różnicy interesów zainteresowanych stron. Według instytucji 
zarządzającej lokalne zainteresowane strony na wczesnym etapie biorą udział w spotkaniach 
informacyjnych i konsultacjach, zwłaszcza tych odnoszących się do przedsięwzięć na 
terenach podmokłych. Potencjalne konflikty celów i interesów, które mogą się pojawić, 
muszą być rozwiązywane na szczeblu krajowym w oparciu o sytuację lokalną. Wedle tej 
zasady również możliwymi naruszeniami występującymi podczas wdrożenia przedsięwzięć 
zajmują się właściwe władze krajowe. 
Więcej informacji można uzyskać od właściwej instytucji zarządzającej w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rolnictwa, Henning-von-Tresckow-Straße. 2-8, 14467 Poczdam,
Poststelle@MIL.Brandenburg.de lub na stronie internetowej: www.eler.brandenburg.de.

Wniosek
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Na podstawie powyższych informacji Komisja może wysnuć wniosek, że przedmiotowe 
przedsięwzięcia zostały poddane wymaganym procedurom w zakresie uzyskania zgody 
dotyczącej planowania i konsultacji oraz że na podstawie przekazanych przez składającego 
petycję informacji nie można stwierdzić naruszenia prawa UE. 


