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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0367/2011 af Reinhard Wolff, tysk statsborger, for 
"Bürgerinitiative Rettett den Barnstorfer Wald" (borgerinitiativet red 
Barnstorfskoven), om ødelæggelse af en skov i byen Rostock (Tyskland) som 
følge af bevillingen af EU-midler

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at der i byen Rostock i Tyskland etableres en zoologisk have og 
videnskabspark, Darwineum, ved hjælp af europæiske midler fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU). Ifølge andrageren er gennemførelsen af dette projekt forbundet 
med ødelæggelsen og opsplitningen af et skovområde i byen, som udgør en vigtig del af det 
økologiske system i Rostock. Andrageren mener, at Darwineum også kunne etableres på den 
zoologiske haves nuværende område. Han mener endvidere, at myndighederne handler i strid 
med hovedmålsætningerne i EFRU-programmet, nemlig beskyttelsen af miljøet og fremme af 
en bæredygtig udvikling. Andrageren anmoder om en undersøgelse af det retmæssige i 
tildelingen af midlerne til Darwineumprojektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. juli 2011). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. september 2011.

"Dette andragende drejer sig om projektet "Darwineum Rostock", som er en udvidelse af 
Rostocks zoologiske have. Ifølge andrageren støttes projektet, hvor det 10 ha store 
intraurbane skovareal opsplittes, med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
(EFRU) under det operationelle program EFRU Mecklenburg-Vorpommern 2007-2013.



PE473.774v02-00 2/3 CM\903732DA.doc

DA

Kommissionen gør opmærksom på, at strukturfondens foranstaltninger i henhold til 
forordning (EF) nr. 1083/2006 (artikel 9 og følgende) er præget af en komplementær og 
ligeværdig fremgangsmåde fra Kommissionens og medlemsstaternes side under iagttagelse af 
partnernes respektive kompetencer. Det fremgår af denne forordning og 
subsidiaritetsprincippet, at gennemførelsen af samfinansierede foranstaltninger henhører 
under medlemsstaternes kompetenceområde og finder sted på det territoriale niveau, der er 
passende i henhold til den respektive medlemsstats institutionelle rammer (artikel 12 i 
forordning (EF) nr. 1083/2006).

Det betyder især, at Kommissionen ikke har medbestemmelsesret ved valget af projekter, da 
det udelukkende er de nationale forvaltninger, der er ansvarlige herfor, så længe deres 
beslutninger er i overensstemmelse med gældende lovgivning og de principper, der ligger til 
grund for de programmeringsdokumenter, der er vedtaget i samråd med Kommissionen.

I Mecklenburg-Vorpommern ligger de ansvarlige forvaltningsmyndigheder i Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes, Johannes-Stelling-Straße 14, D-19053 
Schwerin. 
Kommissionen har på baggrund af andragerens påtale kontaktet de ansvarlige 
forvaltningsmyndigheder, som har bekræftet, at der ikke gives EFRU-støtte til opførelsen af 
Darwineum i Rostocks zoologiske have.

Efter Kommissionens tjenestegrenes opfattelse betyder det, i modsætning til hvad der hævdes 
i andragendet, at der ikke gives EFRU-midler til opførelsen af Darwenium i Rostocks 
zoologiske have."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 30. maj 2012

Hvad angår "Darwenuium" i den zoologiske have i Rostock, tilføjede andrageren i februar 
2012 oplysning om, at dette projekt er på listen over modtagere af EFRU-midler, som er 
offentliggjort af delstaten Mecklenburg-Vorpommern på sin officielle hjemmeside for et 
offentligt finansieringsbeløb på 26 833 082,00 EUR. Den fremviser et fotografi af et 
byggepladsskilt, som er taget den 25. januar 2012, og som indikerer et EFRU-bidrag til dette 
projekt.

Denne oplysning er i strid med den, der er modtaget af forvaltningsmyndigheden for EFRU-
programmet, og som er blevet sendt til Europa-Parlamentet den 30. september 2011, hvori 
projektet Darwenuium i den zoologiske have i Rostock ikke modtager støtte fra EFRU. 
Andrageren anmoder om at få bekræftet, at det ovennævnte beløb ikke er blevet betalt af 
EFRU til den zoologiske have i Rostock via den tyske Forbundsrepublik og delstatens 
regnskab, og hvordan projektet er finansieret, og hvorfor oplysningskravene, der svarer til en 
modtaget støtte fra EFRU, er blevet iværksat.

Kommissionen sendte sagen til forvaltningsmyndigheden for EFRU-programmet for delstaten 
Mecklenburg-Vorpommern, som bekræftede:

a) at det pågældende projekt kun finansieres af nationale midler, uden bidrag fra EFRU;
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b) at de to officielle korrespondancer fra delstaten til modtageren ikke nævner EFRU og at 
intet beløb er blevet betalt til dette projekt fra EFRU.

c) dette synes at forklare forvirringen. Projektet er ved en fejltagelse blevet indført i EFRU's 
edb-system, og derfor er det på listen over modtagere for 2010, som er offentliggjort i 2011. 
Denne liste offentliggøres en gang om året, og fejlen er endnu ikke blevet rettet. Med hensyn 
til byggepladsskiltet med angivelsen EFRU, har modtageren forberedt det, som han har gjort 
med andre projekter i den Zoologiske have, der har modtaget støtte fra EFRU. Dette skilt er 
nu fjernet.

Konklusion

Kommissionen forstår andragerens tvivl efter at have modtaget den første meddelelse, og 
bekræfter, at projektet ikke modtager medfinansiering fra EFRU.


