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Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0367/2011 dėl Rostoko (Vokietija) miesto parko sunaikinimo 
gavus Europos regioninės plėtros fondo lėšas, kurią pateikė Vokietijos pilietis 
Reinhard Wolff piliečių iniciatyvos „Rettett den Barnstorfer Wald“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad Vokietijoje, Rostoko mieste gavus Europos regioninės 
plėtros fondo (ERPF) paramą kuriamas zoologijos sodas ir technologijų parkas Darwineum.
Anot peticijos pateikėjo, įgyvendinus šį projektą bus sunaikintas ir padalytas miesto parkas –
svarbi Rostoko miesto ekologinės sistemos dalis. Peticijos pateikėjas teigia, kad parką 
Darwineum būtų galima kurti esamo zoologijos sodo teritorijoje. Be to, jis teigia, kad valdžios 
institucijų veiksmai yra nesuderinami su pagrindiniais ERPF programos tikslais – aplinkos 
apsauga ir tvariu vystymusi. Peticijos pateikėjas prašo ištirti, ar lėšos projektui Darwineum
įgyvendinti skiriamos teisėtai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. liepos 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. rugsėjo 30 d.

„Šios peticijos tema – projektas Darwineum Rostock, pagal kurį numatoma Rostoko 
zoologijos sodo plėtra. Peticijos pateikėjo teigimu, projektas, kurį vykdant bus sunaikinta ir 
išskaidyta 10 ha miesto miško teritorijos, remiamas Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) 
lėšomis pagal šio fondo 2007–2013 m. veiklos programą, skirtą Vokietijos Federacinės 
Respublikos žemei Meklenburgui-Pomeranijai.

Komisija pabrėžia, kad struktūrinių fondų lėšos pagal Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 (9 ir 
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kitus straipsnius) skiriamos remiantis papildomo Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimo indėlio principu, atsižvelgiant į atitinkamą partnerių atsakomybę. Pagal šį 
reglamentą ir subsidiarumo principą manoma, kad už bendrai finansuojamų projektų 
įgyvendinimą atitinkamu teritoriniu lygmeniu atsakingos valstybės narės pagal kiekvienai iš 
jų būdingą institucinę sistemą (Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 12 straipsnis).

Tai reiškia, kad Europos Komisija neturi įtakos renkantis projektus, nes už tai yra atsakingos 
tik konkrečių valstybių administracijos įstaigos, jei jų sprendimai atitinka galiojančius teisės 
aktus ir principus, kuriais grindžiami programavimo dokumentai, priimti pasikonsultavus su 
Komisija.

Meklenburgo-Pomeranijos žemėje atsakinga administracinė įstaiga yra Federacinės žemės 
ekonomikos, darbo ir turizmo ministerija (Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin).
Reaguodama į peticijos pateikėjo skundą, Komisija susisiekė su atsakinga administracijos 
įstaiga, kuri patvirtino, kad projekto Darwineum naujų pastatų statybai Rostoko zoologijos 
sode remti neskirta ERPF lėšų.

Komisijos tarnybų duomenimis, priešingai, nei teigiama peticijoje, projekto Darwineum naujų 
pastatų statybai Rostoko zoologijos sode remti neskirta ERPF lėšų.“

4. Komisijos atsakymas (REV.), gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Projekto Darwineum klausimu peticijos pateikėjas 2012 m. vasario mėn. pateikė papildomos 
informacijos, iš kurios matyti, kad šis projektas yra ERPF paramos gavėjų sąraše, 
paskelbtame oficialiame Meklenburgo-Pomeranijos žemės tinklalapyje, ir kad jam skirtas 
viešasis finansavimas sudaro 26 833 082 EUR. Jis pateikė 2012 m. sausio 25 d. statybos 
vietoje nufotografuotą stendą, kuriame nurodyta, kad prie šio projekto prisideda ERPF.

Kadangi ši informacija prieštarauja tai, kurią gavo ERPF programos valdymo institucija ir 
kuri 2011 m. rugsėjo 30 d. buvo perduota Parlamentui, kadangi joje nurodoma, kad Rostoko 
zoologijos sodo projektui Darwineum ERPF parama neteikiama, peticijos pateikėjas prašo 
patvirtinti, kad pirmiau nurodyta suma per Vokietijos Federacinės Respublikos ir federacinės 
žemės sąskaitas Rostoko zoologijos sodui nesumokėta iš ERPF. Jis taip pat norėtų sužinoti, 
kaip finansuojamas šis projektas ir kodėl buvo įvykdyti reikalavimai atskleisti informaciją 
apie paramą, gaunamą iš ERPF. 
Komisija pateikė klausimą Meklenburgo-Pomeranijos žemės ERPF valdymo institucijai, kuri 
patvirtino:
a) kad atitinkamas projektas finansuojamas nacionalinėmis lėšomis ir ERPF neprisideda;

b) kad nė viename iš oficialių federalinės žemės raštų gavėjui (2010 m. liepos 21 d. 
patikinimo raštas, vok. Zusicherungsschreiben, 2011 m. birželio 8 d. sprendimas skirti 
paramą, vok. Zuwendungsbescheid) neminimas ERPF ir šiam projektui finansuoti neišmokėta 
jokia ERPF parama;

c) kad, be kita ko, projektas per klaidą buvo įtrauktas į informacinę ERPF sistemą, taigi ir į 
2010-ųjų metų paramos gavėjų sąrašą, paskelbtą 2011 m., – tuo tikriausiai ir galima paaiškinti 
kilusią painiavą. Šis sąrašas skelbiamas tik kartą per metus, todėl dar nebuvo ištaisytas. 
Kalbant apie statybos vietoje įrengtą stendą, kuriame minimas ERPF, paramos gavėjas užsakė 
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jį pagaminti kaip ir kitiems zoologijos sodo projektams, kuriems buvo skirtas ERPF 
finansavimas. Dabar šis stendas pašalintas.

Išvada
Taigi, Komisija supranta peticijos pateikėjo pareikštas abejones, kilusias gavus pirmą 
pranešimą, ir patvirtina, kad projektui neskiriamas bendras finansavimas iš ERPF.“


