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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0658/2008, внесена от Manfred Habermann, с немско гражданство, 
относно удължаване на трамвайна линия през Лилиентал близо до Бремен

1. Резюме на петицията

Вносителят се оплаква от планираното удължаване на трамвайна линия през 
бременското предградие Лилиентал, за което според вносителя е оказана помощ от ЕС. 
Вносителят се съмнява в икономическата целесъобразност на проекта, като посочва, че 
планираното трасе ще има разрушителен ефект върху местната природна и 
архитектонична среда. Тъй като смята, че прилагането на проекта ще доведе до 
многобройни нарушения на нормативни актове на ЕС, той моли Европейския 
парламент за намеса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Вносителят се оплаква от планираното удължаване на трамвайна линия през 
бременското предградие Лилиентал, за което според вносителя е оказана помощ от ЕС. 
Вносителят се съмнява в икономическата целесъобразност на проекта, като посочва, че 
планираното трасе ще има разрушителен ефект върху местната природна и 
архитектонична среда. Той смята, че изпълнението на проекта ще доведе до редица 
нарушения на нормативни актове на ЕС.

Вземане на решения по отношение на децентрализирани проекти

Управителният орган за всяка оперативна програма на ЕФРР (Европейски фонд за 
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регионално развитие) е отговорен за вземането на решения относно съфинансирането 
със средства на ЕФРР на всеки отделен проект в съответния регион. Управлението на 
структурните фондове се поделя между Европейската комисия и държавите-членки. 
Съгласно принципа на субсидиарност, изборът на проекти е децентрализиран (с 
изключение на големите проекти, при които се прилага различна процедура). 
Управляващият орган следва да гарантира, че проектите, избрани за съфинансиране в 
рамките на ЕФРР, отговарят на изискванията на националното право и на правото на 
Общността. Въпреки това обаче Комисията може да се намесва в случаи на нарушения 
на законодателството на ЕО или в случай на финансови нередности. Въз основа на 
наличната информация, на този етап Комисията не е установила наличие на нарушение 
на законодателството на Общността.

За програмния период 2007—2013 г .  комисията за мониторинг на оперативните 
програми (RCE и Конвергенция) за Долна Саксония е определила критериите за избор 
на проекти, а управителният борд взема решенията относно това кои проекти да бъдат 
съфинансирани от бюджета на програмата. За програмния период 2007—2013 г. 
принципът на субсидиарност в Долна Саксония е допълнително утвърден: на 
административните единици се предоставя определена сума, като те сами избират 
проектите и предоставят подпомагане. На заседанията на комисията за мониторинг 
присъства представител на Европейската комисия, но единствено в качество на 
наблюдател. Той/тя няма право на глас както по отношение на критериите за избор на 
проекти, така и във връзка с действителния избор на проекти, които да получат 
подпомагане. По този начин Европейската комисия не разполага с пряка възможност да 
влияе върху програмата на нивото на отделните проекти.

Предвиденият проект

Въпросният проект предвижда удължаване на градската трамвайна линия през 
бременското предградие Лилиентал. Финансирането на този проект е предоставено, 
както следва: на федерално ниво -  в размер на 60 % от допустимите разходи, от Долна 
Саксония -  в размер на 22,5 % от допустимите разходи, като средства са предоставени 
и от Бремен и община Лилиентал.

Комисията се е обърнала към управителния орган, за да получи допълнителна 
информация относно проекта и относно повдигнатите от вносителя на петицията 
въпроси. Според управителния орган през 2008 г. общата стойност на проекта е 
нараснала до 53,66 милиона евро, т.е. с 12,5 % повече от първоначално изчислената 
сума. Причината за това е увеличението в цените в сравнение с 2006 г., когато е бил 
планиран проектът и е била калкулирана неговата стойност. В момента експерти от 
Долна Саксония оценяват техническите и икономическите аспекти на проекта. Очаква 
се решението относно предоставяне на съфинансиране в рамките на ЕФРР да бъде 
взето в началото на март 2009 г. Според управителния орган, подпомагането в рамките 
на ЕФРР за този проект, в случай че бъде одобрен, ще възлиза на 5,45 милиона евро. 
Подпомагането ще бъде предоставено от оперативната програма за региона на 
конвергенция.
Европейската комисия не е отговорна за избора на отделните проекти, които ще 
получат подпомагане в рамките на ЕФРР. За това отговарят програмните органи 
(комисия за мониторинг, управителен орган, NBank: регионалната банка, която е 
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свързана с изпълнението на програмата). Решението дали да бъде предоставено 
съфинансиране в рамките на в рамките на ЕФРР се очаква да бъде взето през март 2009 
г. Управителният орган следва да гарантира, че този и други проекти, които бъдат 
избрани за съфинансиране в рамките на ЕФРР, отговарят напълно на изискванията на 
националното и общностното право.


