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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0367/2011, внесена от Reinhard Wolff, с германско гражданство, 
от името на гражданска инициатива „Rettet den Barnstorfer Wald“, 
относно унищожаването на градската гора в Рощок, Германия, 
вследствие на предоставянето на европейски субсидии

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че в град Рощок в Германия се създава зоологическа 
градина и научен парк, “Дарвинеум” , с помощта на европейски субсидии от 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Според вносителя на петицията 
изпълнението на този проект ще доведе до унищожаването и раздробяването на градска 
гора, която представлява значителна част от екосистемата в Рощок. Вносителят на 
петицията твърди, че “Дарвинеум”  също така може да бъде изграден на настоящото 
място на зоологическата градина. Той също така заявява, че органите действат в 
нарушение на принципните цели на програмата на ЕФРР, а именно защита на околната 
среда и устойчиво развитие. Вносителят на петицията моли за проверка на законността 
на субсидиите, изплащани за проекта “Дарвинеум” .

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 юли 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения  
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 септември 2011 г.

Тази петиция се отнася за проекта „Дарвинеум  Rostock“, който предвижда 
разширяване на зоологическата градина в Рощок. Според вносителя на петицията 
проектът, при който се разкъсват 10 хектара вътрешноградски горски масив, е 
подпомогнат със средства на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в 
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рамките на оперативната програма на ЕФРР за Мекленбург-Предна Померания за 
периода 2007–2013 г.

Комисията посочва, че мерките по структурните фондове съгласно Регламент (ЕО) № 
1083/2006 (член 9 и следващи) се характеризират с допълващ и партньорски подход от 
страна на Комисията и държавите-членки, като се отчитат съответните правомощия на 
партньорите. От този регламент и от принципа на субсидиарност следва, че 
провеждането на съфинансирани мерки попада в сферата на компетентност на 
държавите-членки и се осъществява на подходящото териториално равнище, 
съответстващо на институционалното  устройство на съответната държава-членка (член 
12 от Регламент (ЕО) № 1083/2006).

Това по-специално означава, че Европейската комисия не участва при избора на 
проектите, тъй като за това са отговорни изключително административните органи на 
отделните държави-членки, като в същото време техните решения съответстват на 
действащите нормативни актове и принципи, които лежат в основата на приетите след 
съгласуване с Комисията планове и програмни документи.

В Мекленбург-Предна Померания компетентният административен орган се помещава 
в Министерството на икономиката, труда и туризма на федералната провинция, 
Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin.
Въз основа на жалбата на вносителя на петицията Комисията се е свързала с 
компетентния административен орган, който е потвърдил, че изграждането на 
“Дарвинеум”  в зоологическата градина на Росток не получава подпомагане от ЕФРР.

От гледна точка на службите на Комисията следва, че, в разрез с твърдението в 
петицията, изграждането на “Дарвинеум” в зоологическата градина на Росток не се 
подпомага със средства на ЕФРР.

4. Отговор от Комисията (REV.), получен на 30 май 2012 г.

По отношение на проекта „Дарвинеум” в зоологическата градина в Рощок вносителят 
на петицията добавя през м. февруари 2012 г. информация, според която проектът 
присъства в списък на бенефициери по ЕФРР, публикуван в официалния интернет сайт 
на провинция Мекленбург-Предна Померания, като размерът на публичното 
финансиране е 26 833 082,00 евро. Той прилага и снимка от 25 януари 2012 г. на табела 
пред строителната площадка, на която е указано участието на ЕФРР в този проект.

Тъй като тези информации противоречат на информацията, получена от органа по 
управлението на ЕФРР и предадена на Парламента на 30 септември 2011 г., според 
която проектът „Дарвинеум” на зоологическата градина в Рощок не се ползва от 
финансиране по ЕФРР, вносителят на петицията иска да му бъде потвърдено, че 
посочената по-горе сума не е била заплатена от ЕФРР на зоологическата градина в 
Рощок през сметките на Федерална република Германия и провинцията Мекленбург-
Предна Померания, като той пита още как е финансиран проектът и защо е било 
приложено задължението за оповестяване, съответстващо на подпомагане от ЕФРР. 

Комисията изпрати запитване до органа по управлението на ЕФРР за провинция 
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Мекленбург-Предна Померания, който потвърди, че:
a) въпросният проект е финансиран единствено с национални средства и без участие от 
страна на ЕФРР;
б) в двете официални писма, изпратени от провинция Мекленбург-Предна Померания 
до бенефициера (Zusicherungsschreiben- 21.7.2010 г. и Zuwendungsbescheid – 8.6.2011 г.) 
не се споменава за ЕФРР и никакви средства от ЕФРР не са били заплатени за този 
проект.
в) също така, и това може би разяснява как се е стигнало до объркването, проектът е 
било погрешно въведен в информационната система на ЕФРР и следователно и в 
списъка на бенефициерите за 2010 г., публикуван през 2011 г. Този списък се 
публикува само веднъж годишно и следователно поправката още не е отразена.
Колкото до табелата пред строителната площадка, в която се посочва ЕФРР, 
бенефициерът я е бил подготвил, както е правил и за други проекти на зоологическата 
градина, които са получили финансиране по ЕФРР. Табелата вече е демонтирана.

Заключение
В заключение Комисията разбира съмненията на вносителя на петицията, възникнали 
след получаването на първото съобщение, и потвърждава, че този проект не получава 
финансиране по ЕФРР.


