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Comisia pentru petiții

30.5.2012

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0367/2011, adresată de Reinhard Wolff, de cetățenie germană, în 
numele inițiativei cetățenilor „Rettett den Barnstorfer Wald”, privind distrugerea 
unei păduri urbane din Rostock (D) în urma obținerii unor fonduri de promovare 
europene

1. Rezumatul petiției

Petiționarul informează că în orașul Rostock din Germania se construiește o grădină 
zoologică-parc științific, Darwineum, cu fonduri de promovare europene de la Fondul 
european de dezvoltare regională (FEDER). Petiționarul consideră că execuția unui astfel de 
proiect duce la distrugerea și separarea unei păduri urbane, componentă importantă a 
sistemului ecologic din Rostock. Petiționarul susține că Darwineum poate fi realizat și pe 
terenul pe care îl ocupă în prezent grădina zoologică. El mai subliniază faptul că autoritățile 
încalcă astfel obiectivele prioritare ale programului FEDER, și anume protecția mediului și 
dezvoltarea durabilă. Petiționarul solicită investigarea echității fondurilor de promovare 
europene alocate proiectului Darwineum.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 iulie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 septembrie 2011

Această petiție se referă la proiectul „Darwineum Rostock” care prevede o extindere a 
grădinii zoologice din Rostock. Potrivit informațiilor furnizate de petiționar, proiectul, care 
presupune tăierea a 10 ha de pădure urbană, va fi finanțat de Fondul european de dezvoltare 
regională (FEDER) prin programul operațional FEDER Mecklenburg-Vorpommern 2007-
2013.
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Comisia indică faptul că, în temeiul articolului 9 și următoarele din Regulamentul (CE) 
nr. 1083/2006, Comisia și statele membre se vor implica în mod complementar și sub formă 
de parteneriat în măsurile fondului structural, prin respectarea responsabilităților ce le revin 
partenerilor. Din acest regulament și din principiul subsidiarității reiese faptul că 
implementarea măsurilor cofinanțate este responsabilitatea statelor membre și se realizează la 
nivelul teritorial corespunzător, în conformitate cu sistemul instituțional al statului membru 
respectiv [articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006].

Aceasta presupune în special faptul că Comisia Europeană nu are dreptul să se pronunțe în 
procesul de selectare a proiectelor, întrucât competența în acest sens le revine exclusiv 
autorităților administrative ale statelor membre, cu condiția ca deciziile acestora să respecte 
prevederile legale în vigoare și să se bazeze pe principiile cuprinse în documentele de 
planificare a programului stabilite de comun acord cu Comisia.

În Mecklenburg-Vorpommern, autoritatea competentă este Ministerul economiei, muncii și 
turismului al landului, cu sediul pe strada Johannes-Stelling nr. 14, 19053 Schwerin. 
Ca urmare a plângerilor petiționarului, Comisia a luat legătura cu autoritatea administrativă 
competentă, care a confirmat faptul că noua construcție a proiectului Darwineum în grădina 
zoologică din Rostock nu beneficiază de fonduri FEDER.

Potrivit serviciilor Comisiei, se pare că extinderea Darwineum în grădina zoologică din 
Rostock nu beneficiază de fonduri FEDER, contrar afirmațiilor petiționarului.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 30 mai 2012

În luna februarie 2012, petiționarul adaugă, cu privire la proiectul „Darwineum” în parcul 
zoologic din Rostock, informația potrivit căreia acest proiect apare pe lista beneficiarilor 
FEDER publicată de landul Mecklenburg-Vorpommern pe site-ul său de internet oficial, 
pentru o sumă de finanțare publică de 26 833 082,00 EUR. Acesta redă o fotografie a 
panoului șantierului din data de 25 ianuarie 2012, indicând o contribuție FEDER la acest 
proiect.

Aceste informații fiind contrare celor primite de autoritatea de gestionare a programului 
FEDER și transmise Parlamentului la 30 septembrie 2011, potrivit cărora proiectul 
Darwineum al grădinii zoologice din Rostock nu primește contribuție FEDER, petiționarul 
solicită să se confirme faptul că suma menționată mai sus nu a fost plătită din FEDER grădinii 
zoologice din Rostock prin intermediul conturilor Republicii Federale Germania și cele ale 
landului, modul de finanțare a acestui proiect și motivul pentru care cerințele de publicitate 
care corespund unui sprijin primit din FEDER au fost puse în aplicare. 
Comisia a adresat întrebarea autorității de gestionare a programului FEDER pentru landul 
Mecklenburg-Vorpommern, care a confirmat:
(a) că proiectul în cauză este finanțat numai din fonduri naționale, fără contribuție de la 
FEDER;
(b) că cele două corespondențe oficiale ale landului adresate beneficiarului 
(Zusicherungsschreiben- 21.7.2010 și Zuwendungsbescheid – 8.6.2011) nu menționează 
FEDER și că nicio sumă din FEDER nu a fost plătită acestui proiect;
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(c) că, în plus, iar acest lucru pare să explice confuzia, din greșeală, proiectul a fost introdus în 
sistemul informatic al FEDER și, prin urmare, pe lista beneficiarilor pentru 2010, publicată în 
2011. Această listă este publicată o singură dată pe an și, prin urmare, rectificarea nu a fost 
realizată încă. În ceea ce privește panoul de șantier care menționează FEDER, beneficiarul l-
ar fi pregătit astfel cum a făcut-o pentru alte proiecte ale grădinii zoologice, care au primit 
finanțare de la FEDER. Acest panou a fost retras.

Concluzii
În concluzie, Comisia înțelege îndoiala exprimată de petiționar după primirea primei 
comunicări și confirmă faptul că acest proiect nu beneficiază de cofinanțare FEDER.


