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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0658/2008 af Manfred Habermann, tysk statsborger, om forlængelse 
af en sporvognslinie igennem Lilienthal i nærheden af Bremen

1. Sammendrag

Andrageren påklager den planlagte forlængelse af en sporvognslinie igennem Bremen-
forstaden Lilienthal, hvortil der i henhold til andrageren er ydet EU-støtte. Andrageren 
betvivler projektets økonomiske bæredygtighed, og han påpeger, at den planlagte linjeføring 
vil gribe forstyrrende ind i det lokale naturlige og arkitektoniske miljø. Da han mener, at 
gennemførelsen af projektet vil indebære en række misligholdelser af EU's på området 
gældende retsakter, anmoder han Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Andrageren klager over den planlagte forlængelse af en sporvognslinje gennem 
Bremenforstaden Lilienthal, hvortil der i henhold til andrageren er ydet EU-støtte. Andrageren 
betvivler projektets økonomiske bæredygtighed, og han påpeger, at den planlagte linjeføring 
vil gribe forstyrrende ind i det lokale naturlige og arkitektoniske miljø. Han mener, at 
gennemførelsen af projektet vil indebære en række overtrædelser af EU-lovgivningen.

Beslutningstagning om decentraliserede projekter

Forvaltningsmyndigheden for et operationelt program under EFRU (Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling) har ansvaret for beslutningstagning om medfinansiering fra EFRU til 
individuelle projekter i den pågældende region. Kommissionen og medlemsstaterne forvalter 
strukturfondene i fællesskab. Udvælgelsen af projekter er decentraliseret i overensstemmelse 
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med subsidiaritetsprincippet (dog ikke for større projekter, hvor en anden procedure skal 
følges). Forvaltningsmyndigheden skal sikre, at projekter, som udvælges til medfinansiering 
fra EFRU, overholder såvel national lovgivning som fællesskabslovgivningen. Kommissionen 
kan imidlertid gribe ind i sager vedrørende overtrædelse af EF-lovgivningen eller i tilfælde af 
økonomiske uregelmæssigheder. På grundlag af de foreliggende oplysninger kan 
Kommissionen ikke påvise nogen overtrædelse af fællesskabslovgivningen.

I finansieringsperioden 2007-2013 er det således tilsynsudvalget for de operationelle 
programmer (konvergensmålsprogrammet) i Niedersachsen, der har truffet beslutning om 
udvælgelseskriterierne for projektansøgninger, og styrelsesudvalget træffer beslutning om, 
hvilke projekter der skal medfinansieres over programbudgettet. I finansieringsperioden 2007-
2013 går subsidiaritetsprincippet i Niedersachsen endnu videre, og der tildeles et særligt beløb 
til amter og amtsfri byer, som selv er ansvarlige for projektudvælgelse og støtte.
Kommissionens repræsentant deltager i styrelsesudvalgets møder, men kun som observatør.
Han/hun har ikke stemmeret, hverken i forbindelse med projektudvælgelseskriterierne eller i 
forbindelse med den faktiske udvælgelse af de projekter, der skal modtage støtte.
Kommissionen har derfor ikke nogen direkte mulighed for at påvirke programmet på 
individuelt projektniveau.

Det planlagte projekt

Det planlagte projekt skal forlænge en sporvognslinje gennem Bremenforstaden Lilienthal. De 
tyske myndigheder finansierer projektet med 60 % af de støtteberettigede udgifter, mens 22,5 
% af de støtteberettigede udgifter finansieres af Niedersachsen, Bremen og Lilienthal 
kommune.

Kommissionen har kontaktet forvaltningsmyndigheden for at indhente yderligere oplysninger 
om projektet og om de spørgsmål, som andrageren har rejst. Ifølge forvaltningsmyndigheden 
er projektets samlede udgifter i 2008 nået op på 53,66 mio. euro, hvilket svarer til en stigning 
på 12,5 %. Årsagen til dette er en stigning i de generelle omkostninger sammenlignet med 
2006, hvor projektet blev planlagt og beregnet. De tekniske og økonomiske aspekter ved 
projektet vurderes på nuværende tidspunkt af eksperter i Niedersachsen. Beslutningen om evt. 
medfinansiering fra EFRU ventes at blive truffet i begyndelsen af marts 2009. Ifølge 
forvaltningsmyndigheden vil støtten til projektet fra EFRU, såfremt den godkendes, beløbe 
sig til 5,45 mio. euro. Støtten skal komme fra operationelle programmer i 
konvergensregionen.

Kommissionen er ikke ansvarlig for udvælgelsen af individuelle projekter, der skal modtage 
støtte fra EFRU. Dette ansvar påhviler programmyndighederne (tilsynsudvalg, 
forvaltningsmyndighed, NBank - den regionale bank, der er inddraget i den faktiske 
gennemførelse af programmet). Beslutningen om evt. medfinansiering fra EFRU forventes at 
blive truffet i marts 2009. Forvaltningsmyndigheden skal sikre, at dette og øvrige projekter, 
som udvælges til medfinansiering fra EFRU, er i fuld overensstemmelse med national 
lovgivning og fællesskabslovgivningen."


