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Asia: Vetoomus nro 0658/2008, Manfred Habermann, Saksan kansalainen, 
rautatielinjan jatkamisesta Bremenin kaupungin lähistöllä sijaitsevan Lilienthalin 
kunnan läpi

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa suunnitelmia jatkaa rautatielinjaa Bremenin lähistöllä 
sijaitsevan Lilienthalin esikaupunkialueen läpi. Vetoomuksen esittäjän mukaan EU on 
myöntänyt hankkeelle tukea. Hän epäilee hankkeen taloudellista toteuttamiskelpoisuutta ja 
katsoo, että suunniteltu linja aiheuttaisi haittaa alueen luonnolliselle ja rakennetulle 
ympäristölle. Hänen mielestään hankkeen toteuttamisen yhteydessä rikottaisiin EU:n 
lainsäädäntöä, joten hän pyytää Euroopan parlamenttia puuttumaan asiaan.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 20. lokakuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 20. maaliskuuta 2009

Vetoomuksen esittäjä vastustaa suunnitelmia jatkaa rautatielinjaa Bremenin lähistöllä 
sijaitsevan Lilienthalin esikaupunkialueen läpi. Vetoomuksen esittäjän mukaan EU on 
myöntänyt hankkeelle tukea. Hän epäilee, onko hanke taloudellisesti toteuttamiskelpoinen, ja 
katsoo, että suunniteltu linja aiheuttaisi haittaa alueen luonnolliselle ja rakennetulle 
ympäristölle. Hänen mielestään hankkeen toteuttamisen yhteydessä rikottaisiin EU:n 
lainsäädäntöä.

Päätöksenteko hajautettujen hankkeiden yhteydessä 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpideohjelmasta vastaava hallintoviranomainen 
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vastaa alueellaan päätöksenteosta, joka liittyy EAKR:n osarahoitukseen yksittäisiä hankkeita 
varten. Rakennerahastojen hallinnoinnista vastaavat Euroopan komissio ja jäsenvaltiot 
yhdessä. Läheisyysperiaatteen mukaisesti hankkeiden valinta tapahtuu hajautetusti (lukuun 
ottamatta merkittäviä hankkeita, joiden osalta on noudatettava toisenlaista menettelyä). 
Hallintoviranomaisen on varmistettava, että hankkeet, joiden rahoittamiseen EAKR osallistuu, 
ovat sekä kansallisen että yhteisön oikeuden mukaisia.  Komissio voi kuitenkin puuttua asiaan 
silloin, jos yhteisön lainsäädäntöä laiminlyödään tai rahoitukseen liittyy epäselvyyksiä. Tässä 
vaiheessa komissio ei käytettävissä olevien tietojen perusteella voi todeta, että yhteisön 
lainsäädäntöä olisi rikottu millään tavalla.

Ala-Saksin osavaltion toimenpideohjelmien (alueellinen kilpailukyky ja työllisyys sekä 
lähentyminen) seurantakomitea on määritellyt ohjelmakaudelle 2007–2013 valintaperusteet 
hankkeita koskeville hakemuksille, ja ohjauskomitea tekee päätökset siitä, mitkä hankkeet 
saavat osarahoitusta ohjelmamäärärahoista. Ohjelmakaudella 2007–2013 toissijaisuusperiaate 
Ala-Saksissa viedään jopa vielä pidemmälle: tietty rahasumma annetaan piirikunnille ja 
piirittömille kaupungeille, jotka vastaavat itsenäisesti hankkeiden valinnasta ja tukemisesta. 
Euroopan komission edustaja osallistuu seurantakomitean kokouksiin, mutta ainoastaan 
tarkkailijana. Edustajalla ei ole äänivaltaa määriteltäessä hankkeiden valintaperusteita tai 
valittaessa lopulliset hankkeet, joille annetaan tukea. Euroopan komissiolla ei näin ollen ole 
mahdollisuutta vaikuttaa suoraan ohjelmaan yksittäisten hankkeiden osalta.

Suunnitteilla oleva hanke

Suunniteltu hanke koskee kaupunkirautatien jatkamista Bremeniin kuuluvan Lilienthalin 
esikaupunkialueen läpi. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat 60 prosentin osuudella 
tukikelpoisista kustannuksista Saksan liittotasavalta, 22,5 prosentin osuudella tukikelpoisista 
kustannuksista Ala-Saksin osavaltio ja lisäksi vielä Bremenin osavaltio ja Lilienthalin kunta.

Komissio on ottanut yhteyttä hallintoviranomaiseen saadakseen lisätietoja hankkeesta ja 
vetoomuksen esittäjän esiin tuomista seikoista. Hallintoviranomaisen mukaan hankkeen 
kokonaiskustannukset ovat vuonna 2008 nousseet 53,66 miljoonaan euroon eli 12,5 prosenttia 
verrattuna aiemmin arvioituun summaan. Syynä tähän on yleisten kustannusten nousu 
verrattuna vuoteen 2006, jolloin hanketta koskevat suunnitelmat tehtiin ja sen kustannukset 
arvioitiin. Alasaksilaiset asiantuntijat arvioivat parhaillaan hanketta tekniseltä ja 
taloudelliselta kannalta. Päätöksen siitä, myönnetäänkö hankkeelle EAKR:n rahoitusta, 
odotetaan syntyvän maaliskuun 2009 alussa. Hallintoviranomaisen mukaan EAKR:n 
rahoitusosuus tästä hankkeesta, jos se hyväksytään, olisi 5,45 miljoonaa euroa. Summa tulisi 
lähentymisalueita koskevasta toimenpideohjelmasta.

Euroopan komissio ei vastaa siitä, mille yksittäisille hankkeille EAKR:n rahoitusta 
myönnetään. Vastuussa ovat ohjelmasta vastaavat viranomaiset (seurantakomitea,
hallintoviranomainen, NBank – alueellinen pankki, joka osallistuu ohjelman toteuttamiseen). 
Päätöstä siitä, myönnetäänkö EAKR:n osarahoitusta, odotetaan maaliskuun 2009 aikana. 
Hallintoviranomaisen on varmistettava, että tämä ja muut hankkeet, joiden rahoittamiseen 
EAKR osallistuu, ovat kaikilta osin sekä kansallisen että yhteisön oikeuden mukaisia. 


