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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0367/2011, του Reinhard Wolff, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της πρωτοβουλίας πολιτών «Rettett den Barnstorfer Wald», 
σχετικά με την καταστροφή δάσους σε αστική περιοχή στο Rostock της 
Γερμανίας ως συνέπεια ευρωπαϊκών επιδοτήσεων

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι στην πόλη Rostock στη Γερμανία δημιουργείται ζωολογικός 
κήπος και επιστημονικό πάρκο με την ονομασία Darwineum, με την υποστήριξη ευρωπαϊκών 
επιδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σύμφωνα με τον 
αναφέροντα, η υλοποίηση του εν λόγω σχεδίου θα προκαλέσει την καταστροφή και τον 
κατακερματισμό δάσους σε αστική περιοχή που αποτελεί σημαντικό τμήμα του 
οικοσυστήματος του Rostock. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι το Darwineum μπορεί επίσης να 
δημιουργηθεί στον χώρο όπου βρίσκεται σήμερα ο ζωολογικός κήπος. Υποστηρίζει 
περαιτέρω ότι οι αρχές ενεργούν παραβιάζοντας τους βασικούς στόχους του προγράμματος 
του ΕΤΠΑ, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. Ο 
αναφέρων ζητεί την εξέταση της νομιμότητας των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν για το 
σχέδιο Darwineum.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Ιουλίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

Η παρούσα αναφορά αφορά το σχέδιο «Darwineum Rostock», το οποίο προβλέπει επέκταση 
του ζωολογικού κήπου του Rostock. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, το εν λόγω σχέδιο, που θα 
οδηγήσει στον κατακερματισμό 10 εκταρίων αστικής δασικής έκτασης, ενισχύεται με πόρους 



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

EL

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του 
επιχειρησιακού προγράμματος ΕΤΠΑ Mecklenburg-Vorpommern 2007-2013.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα μέτρα των διαρθρωτικών Ταμείων χαρακτηρίζονται σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (άρθρα 9 κ.ε.) από συμπληρωματική και 
συνεργατική δράση της Επιτροπής και των κρατών μελών με σεβασμό στις αντίστοιχες 
αρμοδιότητες των εταίρων. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό και την αρχή της 
επικουρικότητας, η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων μέτρων αποτελεί ευθύνη των 
κρατών μελών και διεξάγεται στο ενδεικνυόμενο εδαφικό επίπεδο, σύμφωνα με το ιδιαίτερο 
θεσμικό σύστημα που ισχύει σε κάθε κράτος μέλος (άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006).

Αυτό συγκεκριμένα σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα συναπόφασης 
στην επιλογή των σχεδίων, καθώς την αποκλειστική αρμοδιότητα για αυτό έχουν οι 
διοικητικές αρχές των επιμέρους κρατών μελών, εφόσον οι αποφάσεις τους συνάδουν με τις 
ισχύουσες διατάξεις και τις αρχές στις οποίες βασίζονται τα έγγραφα σχεδιασμού που 
αποφασίστηκαν σε συμφωνία με την Επιτροπή.

Στο Mecklenburg-Vorpommern η αρμόδια διοικητική αρχή υπάγεται στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Απασχόλησης και Τουρισμού του κρατιδίου, με διεύθυνση: Johannes-Stelling-
Straße 14, 19053 Schwerin.
Λόγω των αιτιάσεων του αναφέροντος, η Επιτροπή ήλθε σε επαφή με την αρμόδια διοικητική 
αρχή, η οποία επιβεβαίωσε ότι η νέα κατασκευή του Darwineum στον ζωολογικό κήπο του 
Rostock δεν λαμβάνει ενισχύσεις από το ΕΤΠΑ.

Κατά την άποψη των υπηρεσιών της Επιτροπής, και αντίθετα με τους ισχυρισμούς στην 
αναφορά, η νέα κατασκευή του Darwineum στον ζωολογικό κήπο του Rostock δεν ενισχύεται 
με πόρους του ΕΤΠΑ.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Σχετικά με το έργο "Darwineum" στο ζωολογικό κήπο του Rostock, ο αναφέρων προσέθεσε 
τον Φεβρουάριο του 2012 την πληροφορία ότι το έργο αυτό εμφανίζεται στον κατάλογο των 
δικαιούχων του ΕΤΠΑ που δημοσιεύθηκε από το κρατίδιο Mecklenburg-Vorpommern στην 
επίσημη ιστοσελίδα του, για ποσό δημόσιας χρηματοδότησης ύψους 26 833 082,00 ευρώ. 
Παρουσιάζει δε και μια φωτογραφία της επιγραφής στον τόπο κατασκευής του έργου που 
ελήφθη στις  25 Ιανουαρίου 2012 και όπου αναφέρεται η συμμετοχή του ΕΤΠΑ σε αυτό το 
έργο.

Δεδομένου ότι αυτές οι πληροφορίες είναι αντίθετες με εκείνες που ελήφθησαν  από τη 
διαχειριστική αρχή για το πρόγραμμα του ΕΤΠΑ και διαβιβάστηκαν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, σύμφωνα με τις οποίες το έργο Darwineum στον 
ζωολογικό κήπο Rostock δεν λαμβάνει συμβολή του ΕΤΠΑ, ο αναφέρων ζήτησε να 
επιβεβαιωθεί ότι το ποσό που αναγράφεται παραπάνω δεν έχει καταβληθεί από το ΕΤΠΑ 
στον ζωολογικό κήπο Rostock μέσω των λογαριασμών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της 
Γερμανίας και του ομόσπονδου κράτους, και ζητεί να μάθει πώς έγινε η χρηματοδότηση 
αυτού του έργου και πως οι απαιτήσεις γνωστοποίησης που αντιστοιχούν σε υποστήριξη του 
ΕΤΠΑ έχουν υλοποιηθεί. 



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

EL

Η Επιτροπή έθεσε το θέμα στη διαχειριστική αρχή για το πρόγραμμα του ΕΤΠΑ για το 
Mecklenburg-Vorpommern, η οποία επιβεβαίωσε
α) ότι το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, χωρίς ενίσχυση από το ΕΤΠΑ·
β) ότι οι δύο επίσημες επιστολές που το ομόσπονδο κράτος απηύθυνε στον δικαιούχο 
(Zusicherungsschreiben- 21.07.2010 και Zuwendungsbescheid – 08.06.2011) δεν αναφέρουν 
το ΕΤΠΑ και κανένα ποσό του ΕΤΠΑ δεν καταβλήθηκε σε αυτό το έργο.

γ) ότι, επιπλέον, και αυτό φαίνεται να εξηγεί τη σύγχυση, κατά λάθος, το έργο 
παρουσιάστηκε στο μηχανογραφικό σύστημα του  ΕΤΠΑ, και ως εκ τούτου στον κατάλογο 
των δικαιούχων για το 2010 που δημοσιεύθηκε το 2011. Ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται 
μόνο μία φορά το χρόνο και κατά συνέπεια δεν έχει γίνει ακόμη η διόρθωση. Όσο για την 
επιγραφή στο πανό του εργοταξίου που αναφέρει το ΕΤΠΑ, ο δικαιούχος το είχε 
προετοιμάσει όπως είχε γίνει και για άλλα έργα στο ζωολογικό κήπο που είχαν λάβει 
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ. Αυτό το πανό έχει πλέον αποσυρθεί.
Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή κατανοεί την αμφιβολία που εξέφρασε ο αναφέρων, μετά την 
παραλαβή της πρώτης ανακοίνωσης και επιβεβαιώνει ότι το σχέδιο αυτό δεν έχει λάβει 
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ.


