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Tárgy: Manfred Habermann, német állampolgár által benyújtott 0658/2008. számú 
petíció Bréma mellett egy vasútvonal Lilienthalon keresztüli meghosszabbításáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt emel azon tervek ellen, amelyek egy vasútvonal 
meghosszabbítására irányulnak Bréma Lilienthal nevű elővárosán keresztül, és amely tervekre 
állítása szerint uniós támogatást nyújtanak. Kétségbe vonja, hogy a projekt gazdaságilag 
életképes lenne, és úgy ítéli meg, hogy a tervezett vonal megzavarná a helyi természetes és 
épített környezetet. Mivel szerinte a projekt végrehajtása több esetben is sértené az uniós 
jogszabályokat, az Európai Parlament beavatkozását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. október 20. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A petíció benyújtója panaszt emel azon tervek ellen, amelyek egy vasútvonal 
meghosszabbítására irányulnak Bréma Lilienthal nevű elővárosán keresztül, és amely tervekre 
állítása szerint uniós támogatást nyújtanak. Kétségbe vonja, hogy a projekt gazdaságilag 
életképes lenne, és úgy ítéli meg, hogy a tervezett vonal megzavarná a helyi természetes és 
épített környezetet. Szerinte a projekt végrehajtása több esetben is sértené az uniós 
jogszabályokat.

A decentralizált projektekkel kapcsolatos döntéshozatal
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Az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) operatív programjainak irányító hatósága 
felelős az ERFA-társfinanszírozással kapcsolatos döntéshozatalért a régiójában 
megvalósítandó egyes projektek tekintetében. A strukturális alapok irányítása megoszlik az 
Európai Bizottság és a tagállamok között. A szubszidiaritás elvével összhangban a projekteket 
decentralizáltan választják ki (kivéve a nagy projekteket, ahol eltérő eljárást kell alkalmazni). 
Az irányító hatóság köteles biztosítani, hogy az ERFA társfinanszírozására kiválasztott 
projektek megfeleljenek a nemzeti és a közösségi jognak. A Bizottság azonban beavatkozhat, 
ha megsértik az EK jogszabályait vagy pénzügyi szabálytalanságokra derül fény. Ebben a 
szakaszban a Bizottság a rendelkezésre álló információk alapján nem tudja megállapítani a 
közösségi jogszabályok megsértését.

A 2007–2013-as programozási időszakban az Alsó-Szászországra vonatkozó operatív 
programok (regionális versenyképesség és foglalkoztatás, valamint konvergencia) 
támogatásfelügyeleti bizottsága döntött a projektkérelmek kiválasztási kritériumairól, az 
irányítóbiztosság pedig dönt arról, hogy mely projekteket társfinanszírozzák a program 
költségvetéséből. A 2007–2013-as programozási időszakban a szubszidiaritás elve Alsó-
Szászországban még ennél is tovább megy: meghatározott pénzösszegeket adnak a járásoknak 
és járási rangú városoknak, amelyek maguk felelősek saját projektjeik kiválasztásáért és a 
támogatás nyújtásáért. Az Európai Bizottság képviselője részt vesz támogatásfelügyeleti 
bizottság ülésein, azonban csak megfigyelőként. Nincs szavazati joga sem a projekt 
kiválasztási kritériumait, sem pedig a támogatandó projekt tényleges kiválasztását illetően. Az 
Európai Bizottság így közvetlenül nem tudja befolyásolni a programot az egyes projektek 
szintjén.

A tervezett projekt

A tervezett projekt egy vasútvonal meghosszabbítására irányul Bréma Lilienthal nevű 
elővárosán keresztül. A projekt finanszírozását a német szövetségi szint a támogatható 
költségek 60%-áig, Alsó-Szászország tartomány a támogatható költségek 22,5%-áig, valamint 
Bréma tartomány és Lilienthal önkormányzata biztosítja.

A Bizottság kapcsolatba lépett az irányító hatósággal, hogy további tájékoztatást kapjon a 
projektről és a petíció benyújtója által felvetett kérdésekről. Az irányító hatóság szerint a 
projekt összköltsége 2008-ban egészen 53,66 millió euróra emelkedett, azaz a korábban 
számított összeghez képest 12,5%-kal. Ennek oka az általános költségek emelkedése a 2006-
os évhez képest, amikor megtervezték és kiszámították a projektet. Jelenleg Alsó-Szászország 
szakértői értékelik a projekt műszaki és gazdasági szempontjait. Az ERFA 
társfinanszírozásának odaítélésével kapcsolatos eredményt 2009 márciusának elejére várják. 
Az irányító hatóság szerint az e projektnek nyújtandó ERFA-hozzájárulás összege – ha 
jóváhagyják – 5,45 millió euró lesz. A hozzájárulást a konvergenciarégiókra vonatkozó 
operatív programból finanszírozzák.

Az Európai Bizottság nem illetékes az ERFA-hozzájárulásra jogosult egyes projektek 
kiválasztásában. Ez a program hatóságainak hatáskörébe tartozik (támogatásfelügyeleti 
bizottság, irányító hatóság, NBank: a program végrehajtásába bevont regionális bank). 
Várhatóan 2009 márciusa során döntenek arról, hogy megadják-e az ERFA-társfinanszírozást. 
Az irányító hatóságnak biztosítania kell, hogy ez a projekt és az ERFA-társfinanszírozásra 
kiválasztott többi projekt teljes mértékben megfeleljen a nemzeti és a közösségi jognak.


