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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1183/2011, adresată de J. M, de cetățenie germană, privind conservarea 
naturii

1. Rezumatul petiției

Petiționarul se declară a fi în favoarea conservării naturii și a subvenționării acestei activități 
de către Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu este de acord cu planurile de a readuce în 
starea sa inițială o zonă umedă de lângă Nuthe-Nieplitz (Germania), recondiționată în urmă cu 
200 de ani. Petiționarul consideră că, în acest caz, politica germană în domeniul naturii a 
reacționat în mod exagerat. Potrivit acestuia, este distrus un peisaj cultural valoros și 
agricultorii din regiune își pierd mijloacele de existență. Petiționarul solicită o anchetă privind 
utilizarea subvențiilor UE pentru conservarea naturii. Nu ar trebui să fie permisă utilizarea 
acestora în defavoarea rezidenților locali. Potrivit petiționarului, planurile curente pentru 
această regiune nu se bucură de niciun sprijin public în regiune și au fost introduse într-un 
mod nedemocratic.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 februarie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Protecția naturii și conservarea patrimoniului natural din mediul rural, este considerată un 
domeniu de intervenție important pentru politica UE și, prin urmare, joacă un rol semnificativ 
pentru ajutoarele comunitare pentru dezvoltarea zonelor rurale finanțate de Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Ajutoarele sunt acordate proiectelor din cadrul 
măsurii „Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului rural” (cod 323) în conformitate 
cu articolul 52 litera (b) punctul (iii) și cu articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. 
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Cu toate acestea, punerea în aplicare directă a conservării naturii intră în responsabilitatea 
fiecărui stat membru, în conformitate cu principiul subsidiarității și al gestionării partajate, 
întrucât doar la acest nivel se dețin cunoștințe specifice locale. Măsura de „Conservare și 
punere în valoare a patrimoniului rural”, menționată anterior este pusă în aplicare în 
Brandenburg de către Directiva Ministerului pentru Infrastructură și Agricultură privind 
sprijinul dezvoltării rurale integrate și Leader' (Richtlinie des Ministeriums für Infrastruktur 
und Landwirtschaft über die Gewährung von Zuwendungen für die Förderung der 
integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) und LEADER') cu ultima modificare la 6 iunie 
2011. Tipul relevant de operațiuni (partea F „Patrimoniul natural”) cuprinde înființarea, 
reconstituirea, conservarea și punerea în valoare a elementelor de peisaj a biotopurilor, 
inclusiv a zonelor umede. O condiție esențială pentru sprijin este că proiectul poate fi derivat 
din obiectivele stabilite pentru zonele Natura 2000, în special reglementările pentru zonele 
protejate, pentru planurile de protecție și de gestionare și pentru planificarea conservării 
naturii, de exemplu planuri de conservare și de dezvoltare. 
În această perioadă de programare, 2007-2011, în temeiul măsurii 323, menționate anterior, în 
regiunea Nuthe-Nieplitz au fost aprobate 11 proiecte. Întrucât petiția nu conține nicio trimitere 
directă la unul din aceste proiecte, ci la zonele umede, în general, potrivit Autorității de 
gestionare a programului de dezvoltare rurală pentru Brandenburg și Berlin, este foarte posibil 
ca petiționarul să facă trimitere la un studiu de fezabilitate pentru protecția zonelor umede, 
care a fost efectuat recent. 
Ca urmare a principiilor menționate anterior, intră în responsabilitatea autorităților regionale 
și locale, prin delegare din partea Autorității de gestionare, să evalueze și să aprobe cererile de 
proiecte, inclusiv controalele administrative și pe cele la fața locului și să efectueze plățile 
către beneficiarii finali. Pe baza unei evaluări a riscului, asemenea proiecte pot fi supuse totuși 
auditurilor de conformitate de către Comisia Europeană.
Toate proiectele sprijinite prin măsura 323 sunt supuse procedurilor obligatorii de aprobare a 
planificării, cu scopul de a echilibra, mai presus de toate, diferitele interese ale părților 
interesate. Conform Autorității de gestionare, părțile interesate locale sunt introduse într-un 
stadiu incipient în cadrul reuniunilor de informare și de consultare, în special pentru proiectele 
din zonele umede. Potențialele conflicte viitoare privind obiectivele și interesele trebuie 
rezolvate la nivel regional pe baza situației locale. De asemenea, potrivit acestui principiu, 
potențialele încălcări comise în timpul punerii în aplicare a proiectului trebuie abordate de 
către autoritățile naționale competente. 
Informații suplimentare pot fi obținute de la Autoritatea de gestionare din cadrul Ministerului 
pentru Infrastructură și Agricultură, Henning-von-Tresckow-Straße. 2-8, 14467 Potsdam,
Poststelle@MIL.Brandenburg.de sau pe pagina de internet www.eler.brandenburg.de

Concluzii
Pe baza celor menționate anterior, Comisia poate concluziona faptul că procedurile de 
aprobare a planificării și de consultare solicitate au fost respectate pentru proiectul în cauză și 
că nu poate fi identificată nicio încălcare a dreptului UE pe baza informațiilor furnizate de 
petiționar.  


