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Temats: Lūgumraksts Nr. 0658/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais 
Manfred Haberman, par dzelzceļa līnijas pagarināšanu cauri Lilientāles pilsētai, 
kas atrodas Brēmenes tuvumā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs neatbalsta plānoto dzelzceļa līnijas pagarināšanu cauri Brēmenes 
priekšpilsētai Lilientālei, kas saskaņā ar iesniedzēja informāciju tiek realizēta ar Eiropas 
Savienības finansējumu. Iesniedzējs apšauba projekta ekonomisko ilgtspēju un norāda, ka 
plānotā dzelzceļa līnijas pagarināšana negatīvi ietekmēs vietējo dabas un arhitektonisko vidi. 
Tā kā iesniedzējs uzskata, ka projekta īstenošana ir pretrunā ar vairākiem Eiropas Savienības 
noteikumiem attiecīgajā jomā, viņš lūdz Eiropas Parlamentu iesaistīties šajā lietā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību par plānoto dzelzceļa līnijas pagarināšanu 
cauri Brēmenes priekšpilsētai Lilientālei, kas tiek realizēta ar ES finansējumu. Viņš apšauba 
projekta ekonomisko ilgtspēju un uzskata, ka plānotā dzelzceļa līnija negatīvi ietekmēs vietējo 
dabas un arhitektonisko vidi. Viņš uzskata, ka projekta īstenošana ir pretrunā ar vairākiem ES 
tiesību aktiem.

Lēmumu par decentralizētiem projektiem pieņemšana 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas vadošā iestāde ir atbildīga 
par lēmumiem saistībā ar ERAF līdzfinansētajiem individuālajiem projektiem attiecīgajā 
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reģionā. Sturktūrfondu pārvaldē piedalās Eiropas Komisija un dalībvalstis. Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu projektu atlase ir decentralizēta (izņemot lielos projektus, kuriem tiek 
piemērota cita procedūra). Vadošai iestādei ir jānodrošina, lai ERAF līdzfinansējumam 
atlasītie projekti atbilstu valsts un Kopienas tiesību aktiem. Komisija tomēr drīkst iejaukties 
gadījumos, ja notiek EK tiesību aktu vai finanšu pārkāpumi. Šajā posmā, pamatojoties uz 
pieejamo informāciju, Komisija nesaskata nekādus Kopienas tiesību aktu pārkāpumus.

Kas attiecas uz 2007-2013. gada plānošanas periodu, Lejassaksijas darbības programmu (RCE
un Konverģences) Uzraudzības komiteja pieņem lēmumus par projekta īstenošanas atlases 
kritērijiem un Koordinācijas komiteja pieņem lēmumus par tiem projektiem, kuri 
līdzfinansējami no programmas budžeta. 2007-2013. gada plānošanas periodā subsidiaritātes 
princips Lejassaksijas gadījumā tiek ievērots striktāk: apriņķiem un pilsētām bez apriņķa tiek 
iedalīta noteikta naudas summa un tās pašas ir atbildīgas par savu projektu atlasi un 
finansējuma nodrošināšanu. Eiropas Komisijas pārstāvji piedalās Uzraudzības komitejas 
sanāksmēs, bet tikai novērotāju statusā. Viņiem nav balsstiesību ne attiecībā uz projektu 
atlases kritērijiem, ne arī uz faktisko finansējamo projektu atlasi. Līdz ar to Eiropas Komisija 
nevar tieši ietekmēt programmu plānošanu individuālo projektu līmenī.

Plānotais projekts

Plānotais projekts ir pagarināt pilsētas dzelzceļa līniju cauri Brēmenes priekšpilsētai 
Lilientālei. Šo projektu finansē ar 60 % Vācijas federālā līmeņa attaisnotajām izmaksām, 
22,5 % ar Lejassaksijas attaisnotajām izmaksām, kā arī Brēmenes federālā zeme un 
Lielientāles municipalitāte.

Komisija ir sazinājusies ar vadošo iestādi, lai iegūtu papildu informāciju par projektu un 
lūgumraksta iesniedzēja apsvērumiem. Saskaņā ar vadošās iestādes sniegto informāciju, 
projekta kopējās izmaksas 2008. gadā ir palielinājušās līdz EUR 53,66 miljoniem, t.i., par 
12,5 % salīdzinājumā ar iepriekš veikto aprēķinu. Iemesls izmaksu pieaugumam ir vispārējo 
izmaksu pieaugums salīdzinājumā ar 2006. gadu, kad projekts tika plānots un tika veikti 
aprēķini. Šobrīd projekta tehniskos un ekonomiskos aspektus vērtē Lejassaksijas eksperti. 
Atbilde par ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu ir sagaidāma 2009. gada marta sākumā. 
Saskaņā ar vadošās iestādes sniegto informāciju, ERAF ieguldījums šajā projektā, ja to 
apstiprinās, būs EUR 5,45 miljoni. Šie līdzekļi tiks iedalīti no Konverģences reģiona darbības 
programmas.

Eiropas Komisija nav atbildīga par individuālo projektu izvēli, kuriem tiek piešķirts ERAF 
atbalsts. Tas ir programmas saistīto iestāžu pārziņā (Uzraudzības komiteja, Vadošā iestāde, 
banka „N Bank” — reģionālā banka, kas ir iesaistīta programmas īstenošanā). Atbilde par 
ERAF līdzfinansējuma piešķiršanu ir sagaidāma 2009. gada marta sākumā. Vadošai iestādei ir 
jānodrošina, lai ERAF līdzfinansējumam atlasītie projekti atbilstu valsts un Kopienas tiesību 
aktiem.”


