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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

30.5.2012

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0367/2011, imressqa minn Reinhard Wolff, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem l-Inizjattiva taċ-Ċittadini “Rettett den Barnstorfer Wald”, 
dwar il-qerda ta’ foresta urbana f’Rostock (D) b’konsegwenza ta’ sussidji 
Ewropej

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jgħid li qed jinħoloq ġnien żooloġiku jew park tax-xjenza, imsejjaħ 
Darwineum, fil-belt ta’ Rostock fil-Ġermanja bl-għajnuna ta’ sussidji Ewropej mill-Fond 
Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). Skont il-petizzjonant, l-implimentazzjoni ta’ dan 
il-proġett se ġġib magħha l-qerda u l-frammentazzjoni ta’ foresta urbana li tifforma parti 
sinifikanti mill-ekosistema ta’ Rostock. Il-petizzjonant isostni li d-Darwineum jista’ jinħoloq 
ukoll fis-sit attwali tal-ġnien żooloġiku. Huwa jsostni wkoll li bl-aġir tagħhom, l-awtoritajiet 
qed imorru kontra l-għanijiet ewlenin tal-programm tal-FEŻR, jiġifieri l-protezzjoni tal-
ambjent u l-iżvilupp sostenibbli. Il-petizzjonant jitlob li tiġi ċċekkjata l-legalità tas-sussidji 
mħallsa għall-proġett tad-Darwineum.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta’ Lulju 2011. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Settembru 2011

Din il-petizzjoni tittratta l-proġett “Darwineum ta’ Rostock”, li jipprevedi t-tkabbir tal-ġnien 
żooloġiku ta’ Rostock. Skont il-petizzjonant il-proġett, li fil-qafas tiegħu tiġi fframmentata 
erja ta’ 10 ettari ta’ foresta urbana, huwa ssussidjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp 
Reġjonali (FEŻR) fil-qafas tal-Programm Operattiv tal-FEŻR għall-Mecklenburg-
Vorpommern għas-snin 2007–2013.
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Il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li skont ir-Regolament (KE) Nru 1083/2006 
(Artikolu 9 et seq.), il-miżuri tal-Fondi Strutturali huma kkaratterizzati minn aġir fejn il-
Kummissjoni u l-Istati Membri jikkomplementaw lil xulxin u li jissejjes fuq is-sħubija filwaqt 
li jitqiesu sew il-kompetenzi rispettivi tas-sħab. Minn dan ir-Regolament kif ukoll mill-
prinċipju tas-sussidjarjetà jirriżulta li l-implimentazzjoni tal-miżuri kkofinanzjati hija r-
responsabilità tal-Istati Membri fil-livell territorjali xieraq, skont is-sistema istituzzjonali 
speċifika għal kull Stat Membru (Artikolu 12 tar-Regolament (KE) Nru 1083/2006).

Dan ifisser b’mod partikolari li l-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex leħen fejn tidħol l-
għażla tal-proġetti peress li din taqa’ fir-responsabilità esklużiva tal-awtoritajiet 
amministrattivi tal-Istati Membri individwali – sakemm id-deċiżjonijiet tagħhom ikunu 
konformi mad-dispożizzjonijiet legali u l-prinċipji li fuqhom jissejsu d-dokumenti ta’ 
programmazzjoni deċiżi bi qbil mal-Kummissjoni.

F’Mecklenburg-Vorpommern, l-awtorità amministrattiva kompetenti tinsab fil-Ministeru tal-
Ekonomija, ix-Xogħol u t-Turiżmu ta’ dan l-Istat Federali, Johannes-Stelling-Straße 14, 
19053 Schwerin.
Abbażi tal-oġġezzjonijiet tal-petizzjonant, il-Kummissjoni kkuntattjat lill-awtorità 
amministrattiva kompetenti, li kkonfermat li r-rikostruzzjoni tad-Darwineum fil-ġnien 
żooloġiku ta’ Rostock ma tingħatax sussidji mill-FEŻR.

Fl-opinjoni tas-servizzi tal-Kummissjoni jirriżulta li, għall-kuntrarju ta’ dak li ntqal fil-
petizzjoni, ir-rikostruzzjoni tad-Darwineum fil-ġnien żooloġiku ta’ Rostock mhix issussidjata 
mill-FEŻR.

4. Risposta tal-Kummissjoni (REV.), li waslet fit-30 ta’ Mejju 2012.

Rigward il-proġett "Darwineum" fil-ġnien żooloġiku ta' Rostock, il-petizzjonant żied fi 
Frar 2012 l-informazzjoni skont liema dan il-proġett jidher fil-lista tal-benefiċjarji tal-FEŻR 
ippubblikata mil-Land Mecklenburg-Vorpommern fis-sit tal-internet uffiċjali tiegħu bl-
ammont f'finanzjament pubbliku ta' 26 833 082,00 EUR. Huwa ppreżenta ritratt tat-tabella fis-
sit tal-kostruzzjoni meħud fil-25 ta' Jannar 2012 li turi kontribuzzjoni tal-FEŻR għal dan il-
proġett.

Minħabba l-fatt li din l-informazzjoni kienet kuntrarja għal dik li rċeviet l-awtorità ta' 
mmaniġġjar tal-programm FEŻR  u li tressqet quddiem il-Parlament Ewropew fit-
30 ta' Settembru 2011 skont liema l-proġett Darwineum taż-Żoo ta' Rostock mhu qed jirċievi 
l-ebda kontribuzzjoni mill-FEŻR, il-petizzjonant qed jitlob li jiġi kkonfermat li l-ammont 
imsemmi ma tħallasx mill-FEŻR liż-Żoo ta' Rostock permezz tal-kontijiet tar-Repubblika 
Federali Ġermaniża u tal-Land, kif ġie ffinanzjat dan il-proġett u għaliex twettaq l-obbligu ta' 
reklamar li juri appoġġ irċevut mill-FEŻR 
Il-Kummissjoni ressqet il-kwistjoni quddiem l-awtorità tal-immaniġġjar tal-programm FEŻR 
għal-Land Mecklenburg-Vorpommern li kkonfermat:
a) li l-proġett imsemmi huwa biss iffinanzjat mill-fondi nazzjonali, mingħajr 
kontribuzzjonijiet mill-FEŻR;
b) li ż-żewġ korrispondenzi uffiċjali tal-Land lill-benefiċjarju (Zusicherungsschreiben -
21.07.2010 u Zuwendungsbescheid - 08.06.2011) ma jsemmux il-FEŻR u li l-ebda ammont 
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tal-FEŻR ma ntuża biex jitħallas dan il-proġett.
c) li barra minn hekk, u din tidher li tispjega l-konfużjoni, il-proġett iddaħħal bi żball fis-
sistema tal-informazzjoni tal-FEŻR, u b'konsegwenza ta' dan, fil-lista tal-benefiċjarji għall-
2010, ippubblikata fl-2011. Din il-lista hija ppubblikata biss darba fis-sena u għalhekk għadha 
ma saritx il-korrezzjoni. Rigward it-tabella fis-sit tal-kostruzzjoni li ssemmi l-FEŻR, il-
benefiċjarju jkun għamilha bl-istess mod li jkun għamel għal proġetti oħrajn taż-żoo li jkunu 
rċevew finanzjament tal-FEŻR. Din it-tabella issa ġiet irtirata.
Konklużjoni

Bħala konklużjoni, il-Kummissjoni tifhem id-dubju li esprima l-petizzjonant wara li rċieva l-
ewwel komunikazzjoni u tikkonferma li dan il-proġett mhu qed jirċievi l-ebda kofinanzjament 
mill-FEŻR.


