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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0367/2011, którą złożył Reinhard Wolff (Niemcy) w imieniu 
inicjatywy obywatelskiej „Rettett den Barnstorfer Wald”, w sprawie 
zniszczenia lasu miejskiego w Rostocku (Niemcy) wskutek wykorzystania 
dotacji europejskich

1. Streszczenie petycji

Składający petycję stwierdza, że w mieście Rostock w Niemczech, przy wykorzystaniu 
dotacji europejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstaje zoo oraz 
park naukowy Darwineum. Według składającego petycję realizacja tego przedsięwzięcia 
będzie wiązała się ze zniszczeniem i fragmentacją lasu miejskiego, który stanowi dużą część 
ekosystemu w Rostocku. Składający petycję utrzymuje, że Darwineum można też utworzyć 
na obszarze obecnego zoo. Następnie stwierdza on, że władze działają z naruszeniem 
podstawowych celów programu EFRR, czyli ochrony środowiska i zrównoważonego 
rozwoju. Składający petycję domaga się przeanalizowania zgodności z prawem dotacji 
przekazywanych na przedsięwzięcie Darwineum.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 lipca 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 września 2011 r.

Przedmiotem petycji jest przedsięwzięcie „Darwineum Rostock”, w ramach którego 
przewiduje się rozbudowę zoo w Rostocku. Według składającego petycję przedsięwzięcie to, 
które doprowadzić ma do fragmentacji 10-hektarowego lasu miejskiego, jest 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w ramach programu operacyjnego EFRR Meklemburgia-Pomorze Przednie na lata 2007-
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2013.

Komisja zwraca uwagę, że działania w ramach funduszu strukturalnego, zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1083/2006 (art. 9), mają charakter postępowania uzupełniającego 
i partnerskiego Komisji i państw członkowskich, przy zachowaniu stosownych kompetencji 
stron. Z rozporządzenia oraz z zasady pomocniczości wynika, że realizacja 
współfinansowanych działań należy do obowiązków państw członkowskich na właściwym 
szczeblu terytorialnym, zgodnie z systemem instytucjonalnym właściwym dla każdego 
państwa członkowskiego (art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006).

Oznacza to zwłaszcza, że Komisja Europejska nie ma prawa głosu przy dokonywaniu wyboru 
przedsięwzięć, ponieważ należy to do obowiązków właściwych władz administracyjnych 
w państwach członkowskich, o ile decyzje zapadają zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i zasadami, które zostały określone wspólnie z Komisją w dokumentach dotyczących 
programowania.

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim właściwym organem administracyjnym jest 
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki tego kraju związkowego, z siedzibą przy 
Johannes-Stelling-Straße 14, 19053 Schwerin.
Mając na uwadze uwagi zgłoszone przez składającego petycję Komisja skontaktowała się 
z właściwymi władzami administracyjnymi. Potwierdzono, że budowa Darwineum 
w ogrodzie zoologicznym w Rostocku nie jest współfinansowana ze środków EFRR.

Służby Komisji są zdania, że wbrew twierdzeniom zawartym w petycji budowa Darwineum 
w ogrodzie zoologicznym w Rostocku nie jest współfinansowana ze środków EFRR.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji (REV.), otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Jeżeli chodzi o projekt Darwineum w ogrodzie zoologicznym w Rostocku, autor petycji 
przekazał w lutym 2012 r. informacje, zgodnie z którymi projekt ten figuruje w wykazie 
beneficjentów EFRR opublikowanym w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie 
na oficjalnej stronie internetowej, w którym wymienia się kwotę finansowania publicznego w 
wysokości 26 833 082 EUR.  Przedstawia on również zdjęcie tablicy informacyjnej budowy 
wykonane w dniu 25 stycznia 2012 r. mówiącą o udziale EFRR w tym przedsięwzięciu.

Jako że informacje te stoją w sprzeczności z tymi otrzymanymi przez organy zarządzające 
programem EFRR i przekazanymi Parlamentowi Europejskiemu w dniu 30 września 2011 r., 
które mówią, że projekt Darwineum rostockiego zoo nie otrzymuje funduszy EFRR, autor 
petycji domaga się potwierdzenia, że powyższa kwota nie została wypłacona przez EFRR 
ogrodowi zoologicznemu w Rostocku za pośrednictwem rachunków Republiki Federalnej 
Niemiec oraz kraju związkowego, zapytuje z jakich funduszy finansowany jest ten projekt 
oraz dlaczego zrealizowany został obowiązek podania do wiadomości publicznej informacji o 
wsparciu ze strony EFRR. Komisja skierowała to pytanie do organu zarządzającego 
programem EFRR dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego, który potwierdził, że:
a) omawiany projekt jest finansowany wyłącznie ze środków krajowych i nie uzyskał 
jakiegokolwiek wsparcia ze strony EFRR;
b) w żadnym z dwóch pism urzędowych skierowanych przez organy kraju związkowego do 
beneficjenta (zobowiązanie do wypełnienia zobowiązania z 21 lipca 2010 r. i decyzja o 
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przyznaniu dotacji z 8 sierpnia 2011 r.) nie wspomina się EFRR oraz że na rzecz tego 
projektu EFRR nie wypłacił jakiejkolwiek kwoty;

c) faktem, który wydaje się być przyczyną zamieszania jest to, że projekt został omyłkowo 
wprowadzony do systemu informatycznego EFRR, w związku z czym figuruje również w 
wykazie beneficjentów na rok 2010 opublikowanym w 2011 r. Wykaz ten publikowany jest 
tylko raz do roku, dlatego też niemożliwe było dokonanie jego korekty. Jeżeli chodzi o tablicę 
informacyjną budowy, na której figuruje nazwa EFRR, beneficjent przygotował tę tablicę tak 
samo jak inne przewidziane dla innych projektów ogrodów zoologicznych, które otrzymały 
wsparcie z EFRR. Tablica ta została już usunięta.
Podsumowanie

Reasumując, Komisja rozumie wątpliwości wyrażone przez autora petycji po otrzymaniu 
pierwszego pisma od niego oraz potwierdza, że omawiany projekt nie uzyskał wsparcia z 
EFRR.


