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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

30.5.2012

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0367/2011, ko pilsoņu iniciatīvas Rettett den Barnstorfer 
Wald vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais Reinhard Wolff, par Rostokas 
(Vācija) pilsētas meža iznīcināšanu Eiropas subsīdiju dēļ

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka Rostokas (Vācija) pilsētas zooloģiskajā dārzā, 
izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) piešķirtās Eiropas subsīdijas, tiek 
ierīkots zinātnes parks Darwineum. Šā projekta īstenošana iznīcinās un sadrumstalos pilsētas 
mežu, kas ir būtiska Rostokas ekosistēmas daļa. Parku Darwineum var ierīkot arī pašreizējā 
zooloģiskā dārza teritorijā. Turklāt varas iestādes rīkojas pretēji ERAF programmas 
galvenajiem mērķiem, kas paredz nodrošināt vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību.
Lūgumraksta iesniedzējs lūdz pārbaudīt Darwineum projektam piešķirto subsīdiju likumību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 8. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 30. septembrī

„Šis lūgumraksts ir par projektu Darwineum Rostock, kura ietvaros paredzēta Rostokas 
zooloģiskā dārza paplašināšana. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto projekts, kura 
ietvaros tiks iznīcināti 10 ha pilsētas mežu platības, tiek finansēts par Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem ERAF Mēklenburgas-Priekšpomerānijas 2007.–
2013. gada darbības programmas ietvaros.

Komisija norāda, ka struktūrfonda pasākumi tiek veikti saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (9. pants un turpmākie panti), Komisijai un dalībvalstīm 
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sadarbojoties un papildinot savstarpējus pasākumus, kā arī ievērojot attiecīgo partneru 
kompetenci. No šīs regulas un subsidiaritātes principa izriet, ka dalībvalstis ir atbildīgas par 
līdzfinansēto pasākumu īstenošanu attiecīgajā teritoriālajā līmenī saskaņā ar katras dalībvalsts 
institucionālo kārtību (12. pants Regulā (EK) Nr. 1083/2006).

Tas jo īpaši nozīmē, ka Eiropas Komisijai projekta izvēlē nav lemšanas tiesību, jo par to atbild 
tikai katras valsts administratīvā iestāde, ja vien tās lēmumi atbilst spēkā esošajām tiesību 
normām un principiem, kas ir pamatā ar Komisiju saskaņotajiem programmas plānošanas 
dokumentiem.

Mēklenburgas-Priekšpomerānijas kompetentā administratīvā iestāde atrodas Valsts 
Ekonomikas, darba un tūrisma ministrijā, Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Šverīnē.
Ņemot vērā lūgumraksta iesniedzēja sūdzības, Komisija sazinājās ar kompetento 
administratīvo iestādi, kura apstiprināja, ka parka Darwineum izveidei Rostokas zooloģiskajā 
dārzā ERAF subsīdijas nav piešķirtas.

Tādēļ Komisijas dienesti secina, ka, pretēji lūgumrakstā minētajam apgalvojumam, parka 
Darwineum izveidei Rostokas zooloģiskajā dārzā ERAF subsīdijas nav piešķirtas.”

4. Komisijas papildu atbilde (REV), kas saņemta 2012. gada 30. maijā.

„Attiecībā uz projektu Darwineum Rostokas zooloģiskajā dārzā lūgumraksta iesniedzējs 
2012. gada februārī sniedzis papildu informāciju, saskaņā ar kuru projekts ietverts ERAF 
finansējuma saņēmēju sarakstā, kuru publicējusi Mēklenburgas-Priekšpomerānijas atbildīgā 
iestāde savā oficiālajā vietnē, un kam paredzēts publiskais finansējums 
EUR 26 833 082,00 apmērā. Vietnē publicēts arī 2012. gada 25. janvāra fotouzņēmums no 
būvlaukuma, norādot uz ERAF finansējumu šim projektam.
Šī informācija ir pretēja tai, kuru sniegusi attiecīgā iestāde par ERAF finansētām 
programmām un 2011. gada 30. septembrī nosūtīta Parlamentam, un saskaņā ar kuru parka 
Darwineum izveidei Rostokas zooloģiskajā dārzā ERAF subsīdijas nav piešķirtas, un 
lūgumraksta iesniedzējs lūdza apstiprināt, ka iepriekš minētā summa Rostokas zooloģiskajam 
dārzam nav piešķirta no ERAF līdzekļiem, ieskaitot tos Vācijas Federatīvās Republikas kontā 
un pēc tam minētās federālās zemes kontā, kā arī noskaidrot, kādā veidā šis projekts tiek 
finansēts un kāpēc šajā gadījumā ir pildīts pienākums sniegt publisku informāciju attiecībā uz 
ERAF atbalsta saņemšanu.
Komisija nosūtīja šo jautājumu par ERAF programmu atbildīgajai Mēklenburgas-
Priekšpomerānijas iestādei, kas apstiprināja, ka 
a) šo projektu finansē vienīgi ar valsts finansējumu, neizmantojot ERAF līdzekļus; 

b) divās oficiālajās vēstulēs, ko minētās federālās zemes administratīvā iestāde nosūtījusi 
līdzekļu saņēmējam (Zusicherungsschreiben- 21.07.2010 un Zuwendungsbescheid –
08.06.2011), nav minēti ERAF līdzekļi, un nekāda summa no ERAF projektam nav maksāta;
c) attiecībā uz jautājuma otro daļu — to var izskaidrot kā kļūdu —, šķiet, ka projekta dati 
nepareizi ievadīti ERAF informācijas sistēmā un tādēļ tie parādās 2010. gada finansējuma 
saņēmēju sarakstā, kuru publicēja 2011. gadā. Šo sarakstu publicē vienīgi reizi gadā, un tātad 
labojumi vēl nav veikti. Kas attiecas uz būvlaukumu, saistībā ar kuru pieminēts ERAF, —
līdzekļu saņēmējs varētu būt sagatavojis šo projektu tāpat kā citus projektus attiecībā uz 
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zooloģisko dārzu, par kuriem saņemts ERAF finansējums. Šīs informācijas patlaban vietnē 
nav.”

Secinājumi
Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija izprot lūgumraksta iesniedzēja paustās šaubas pēc 
pirmās atbildes saņemšanas un apstiprina, ka minētais projekts nesaņem ERAF 
līdzfinansējumu.


