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Tárgy: Reinhard Wolff német állampolgár által a „Rettet den Barnstorfer Wald” 
polgári kezdeményezés nevében benyújtott 0367/2011. számú petíció egy 
rostocki (Németország) városi erdő uniós támogatási források 
felhasználásával történő elpusztításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy a németországi Rostockban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból (ERFA) származó uniós források segítségével egy Darwineum nevű 
állatkertet és tudományos parkot akarnak létrehozni. A petíció benyújtója szerint a projekt 
végrehajtása egy városi erdő elpusztításával és feldarabolásával járna, amely a rostocki 
ökológiai rendszer fontos részét képezi. A petíció benyújtójának állítása szerint a 
Darwineumot az állatkert jelenlegi területén is meg lehetne valósítani. Továbbá azt állítja, 
hogy a hatóságok az ERFA-program fő célkitűzéseivel, azaz a környezetvédelem és a 
fenntartható fejlődés céljával ellentétesen cselekszenek. A petíció benyújtója a Darwineum-
projekt tekintetében biztosított uniós támogatás jogszerűségének vizsgálatát kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. július 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció tárgya a „Darwineum Rostock” elnevezésű projekt, amely a rostocki állatkert 
bővítésére irányul. A petíció benyújtója szerint a projekt finanszírozása, amelynek során 10 
hektárnyi városon belüli erdőterületet darabolnak fel, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
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(ERFA) forrásaiból, az ERFA Mecklenburg-Elő-Pomeránia 2007–2013 operatív program 
keretében történik.

A Bizottság utal arra, hogy a strukturális alapok intézkedéseit az 1083/2006/EK rendelet 
szerint (annak 9. cikkétől kezdődően) a Bizottság és a tagállamok közötti, kiegészítő jellegű 
és partnerségen alapuló együttműködés jellemzi, a partnerek saját hatáskörének tiszteletben 
tartása mellett. Ebből a rendeletből és a szubszidiaritás elvéből következik, hogy a tagállamok 
felelősek a társfinanszírozott intézkedések végrehajtásáért a megfelelő területi szinten, az 
egyes tagállamokra jellemző intézményi rendszerrel összhangban (az 1083/2006/EK rendelet 
12. cikke).

Ez főként azt jelenti, hogy az Európai Bizottságnak nincs beleszólási joga a projektek 
kiválasztásába, mivel az kizárólag a nemzeti irányító hatóságok hatáskörébe tartozik, 
amennyiben azok döntései megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és azoknak az elveknek, 
amelyek a Bizottsággal egyetértésben megállapított programozási dokumentumok alapját 
képezik.

Mecklenburg-Elő-Pomerániában az illetékes irányító hatóság a tartományi gazdasági, 
munkaügyi és idegenforgalmi minisztériumon belül található (Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Tourismus des Landes, Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin).
A petíció benyújtójának panaszára a Bizottság kapcsolatba lépett az illetékes irányító 
hatósággal, amely igazolta, hogy a rostocki állatkert új építménye, a Darwineum nem részesül 
ERFA-finanszírozásban.

A Bizottság szolgálatainak nézete szerint a petíció benyújtójának állításával ellentétben a 
rostocki állatkert Darwineum nevű új építménye nem részesül ERFA-finanszírozásban.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2012. május 30.

A petíció benyújtója 2012 februárjában a Bizottság tudomására hozta, hogy a rostocki 
állatkert kibővítésével létrehozandó „Darwineum” elnevezésű projekt szerepel az ERFA által 
támogatott projektek Mecklenburg-Elő-Pomeránia hivatalos honlapján közzétett listáján, 
26 833 082 euró finanszírozási összeggel. A petíció benyújtója egy 2012. január 25-én 
készített fényképet is mellékelt az építkezésen elhelyezett tábláról, mely szerint a projektet az 
ERFA támogatja.
Mivel ezen információk ellentmondanak az ERFA-programot irányító hatóságtól kapott és 
2011. szeptember 30-án a Parlamentnek továbbított tájékoztatásnak, mely szerint a rostocki 
állatkert „Darwineum” elnevezésű projektje nem részesül ERFA-hozzájárulásban, a petíció 
benyújtója annak megerősítését kéri, hogy a fent említett összeget nem az ERFA bocsátotta a 
rostocki állatkert részére a Német Szövetségi Köztársaság és a tartomány számláin keresztül, 
továbbá arra kíváncsi, hogyan finanszírozzák a projektet, és miért kell az ERFA által nyújtott 
támogatással kapcsolatos hirdetést közzétenni. 

A Bizottság feltette ezeket a kérdéseket a Mecklenburg-Elő-Pomerániára vonatkozó ERFA-
programot irányító hatóságnak, amely megerősítette, hogy
a) a szóban forgó projektet kizárólag nemzeti pénzeszközökből finanszírozzák, az ERFA 
hozzájárulása nélkül;

b) a tartomány és a kedvezményezett közötti két hivatalos levélváltás (2010. július 21. 



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

HU

(Zusicherungsschreiben) és 2011. június 8. (Zuwendungsbescheid)) nem említi az ERFA-t, és 
hogy az ERFA semmilyen összeggel nem támogatta a projektet;

c) ugyanakkor egy hiba folytán – amely magyarázattal szolgál a félreértésre – a projekt 
bekerült az ERFA informatikai rendszerébe, és ennek következtében rákerült a 2010-es 
támogatottak 2011-ben közzétett listájára. Ezt a listát évente csak egyszer teszik közzé, ezért a 
helyesbítés még nem történt meg. Az ERFA-t említő építkezési táblával kapcsolatban 
valószínűleg az történt, hogy a támogatott azt együtt készíttette el az állatkert többi, az ERFA 
által valóban támogatott projektjeire vonatkozó táblákkal. A táblát azóta eltávolították.

Következtetés
A Bizottság megérti, hogy a petíció benyújtója miért kételkedett az első válasz kézhezvételét 
követően, és megerősíti, hogy a projekt nem részesült társfinanszírozásban az ERFA részéről.


