
CM\777598MT.doc PE423.655v01-00

MT MT

PARLAMENT EWROPEW
2004 










 2009

Kumitat għall-Petizzjonijiet

20.03.2009

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0658, imressqa minn Manfred Habermann, ta’ nazzjonalità Ġermaniża, 
dwar l-estensjoni ta’ linja tal-ferrovija li tgħaddi minn Lilienthal viċin ta’ Bremen

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-pjanijiet ta’ estensjoni tal-linja tal-ferrovija li tgħaddi minn 
Lilienthal, subborg ta’ Bremen, u hu jsostni li din ġiet mogħtija għanjuna mill-UE. Hu għandu 
d-dubji tiegħu dwar jekk dan il-proġett huwiex ekonomikament vijabbli, u hu jqis li l-linja 
ppjanata se tinterferixxi mal-ambjent lokali, kemm naturali kif ukoll dak mibni. Minħabba li
hu jqis li l-implimentazzjoni tal-proġett se tinvolvi għadd ta’ vjolazzjonijiet tal-leġiżlazzjoni 
tal-UE, hu jitlob lill-Parlament Ewropew jintervieni.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Ottubru 2008. Il-Kummissjoni ġiet informata biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Marzu 2009.

Il-petizzjonant jilmenta dwar il-pjanijiet ta’ estensjoni tal-linja tal-ferrovija li tgħaddi minn 
Lilienthal, subborg ta’ Bremen, u hu jsostni li din ġiet mogħtija għanjuna mill-UE. Hu għandu 
d-dubji tiegħu dwar jekk dan il-proġett huwiex ekonomikament vijabbli, u hu jqis li l-linja 
ppjanata se tinterferixxi mal-ambjent lokali, kemm naturali kif ukoll dak mibni. Hu jqis li l-
implimetazzjoni tal-proġett se tinvolvi għadd ta’ vjolazzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-UE.

Teħid tad-deċiżjonijiet dwar proġetti deċentralizzati

L-Awtorità ta’ Ġestjoni għal programm operazzjonali tal-ERDF (Fond tal-Iżvilupp Reġjonali 
Ewropew) hi responsabbli għat-teħid tad-deċiżjonijiet dwar il-kofinanzjar tal-ERDF għal 
proġetti individwali fir-reġjun rispettiv tagħha. Il-ġestjoni ta’ Fondi Strutturali hi maqsuma 
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bejn il-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri. F’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà, 
l-għażla tal-proġetti hi deċentralizzata (minbarra għall-proġetti kbar, li fil-każ tagħhom tiġi 
segwita proċedura differenti). L-Awtorità ta’ Ġestjoni hi mitluba tiżgura li l-proġetti li jkunu 
magħżulin għall-kofinanzjar mill-ERDF ikunu konformi mal-liġi nazzjonali u Komunitarja. 
Madankollu, il-Kummissjoni tista’ tintervieni f’każijiet ta’ ksur tal-leġiżlazzjoni tal-KE jew 
f’każijiet ta’ irregolaritajiet finanzjarji. F'din il-fażi l-Kummissjoni ma tista tidentifika l-ebda 
nuqqas ta' konformità mal-leġiżlazzjoni Komunitarja abbażi tal-informazzjoni disponibbli.

Għall-perjodu ta’ programmazzjoni tal-2007-2013, il-Kumitat ta’ Monitoraġġ tal-programmi 
operazzjonali (l-RCE u l-Konverġenza) għas-Sassonja ta’ Isfel iddeċieda dwar il-kriterji tal-
għażla għall-applikazzjonijiet ta’ proġetti u l-Kumitat tat-Tmexxija jieħu d-deċiżjonijiet dwar 
liema proġetti għandhom jiġu kofinanzjati mill-baġit tal-programm. Fil-perjodu ta’ 
programmazzjoni tal-2007-2013 il-prinċipju ta’ sussidjarjetà fis-Sassonja ta’ Isfel imur lil 
hinn minn dan: ammont speċifiku ta’ flus jingħata lill-kontej u lill-ibliet fejn m’hemmx kontej 
li jkunu responsabbli huma stess mill-għażla ta’ proġetti u l-għotja ta’ appoġġ. Ir-
rappreżentant tal-Kummissjoni Ewropea jipparteċipa fil-laqgħat tal-Kumitat ta’ Monitoraġġ 
iżda għandu stejtus ta’ osservatur biss. Dan ir-rappreżentant m’għandhux is-setgħat li jivvota 
la għall-kriterja li skonthom jingħażel proġett u lanqas għall-għażla attwali tal-proġetti li 
jkunu se jiġu appoġġjati. Il-Kummissjoni Ewropea għalhekk m'għandhiex il-possibilità diretta 
li tinfluwenza l-programm f’livell ta’ proġetti individwali.

Il-proġett pjanat

Il-proġett ippjanat hu l-estensjoni tal-ferrovija tal-belt li tgħaddi minn Lilienthal, subborg ta’ 
Bremen. Il-finanzjar għal dan il-proġett hu provdut minn livell federali Ġermaniż li 
jikkontribwixxi 60% tal-ispejjeż eliġibbli, mis-Sassonja ta’ Isfel li tikkontribwixxi 22,5% tal-
ispejjeż eliġibbli u minn Bremen u l-muniċipalità ta’ Lilienthal.

Il-Kummissjoni kkuntattjat lill-Awtorità ta’ Ġestjoni biex tikseb aktar informazzjoni dwar il-
proġett u dwar il-punti magħmula mill-petizzjonant. Skont l-Awtorità ta’ Ġestjoni, fl-2008 l-
ispejjeż totali tal-proġett laħqu t-53.66 Mio.€, i.e. 12.5% meta mqabbel mal-ammont li ġie 
kkalkolat qabel. Dan seħħ minħabba ż-żieda ta’ spejjeż ġenerali mqabbla mas-sena 2006, 
meta l-proġett ġie ppjanat u kkalkolat. Bħalissa, l-aspetti tekniċi u ekonomiċi tal-proġett 
qegħdin jiġu evalwati mill-esperti tas-Sassonja ta’ Isfel. Ir-riżultat dwar jekk jingħatax 
kofinanzjar mill-ERDF hu mistenni li jitħabbar fil-bidu ta’ Marzu 2009. Skont l-Awtorità ta’ 
Ġestjoni, il-kontibuzzjoni tal-ERDF għal dan il-proġett, jekk jiġi approvat, se tammonta għal 
5.45 Mio€. Il-kontribuzzjoni se ssir mill-programm operazzjonali għar-reġjun ta' 
Konverġenza.

Il-Kummissjoni Ewropea mhijiex responsabbli mill-għażla tal-proġetti individwali għall-
kontribuzzjoni tal-ERDF. Din hi r-responsabilità tal-awtoritajiet tal-
programmazzjoni (Kumitat ta’ Monitoraġġ, Awtorità ta’ Ġestjoni, Nbank:  il-bank reġjonali li 
hu nvolut fl-implimentazzjoni tal-programm). Deċiżjoni dwar jekk jingħatax kofinanzjar tal-
ERDF hi mistennija li titħabbar matul Marzu 2009. L-Awtorità ta’ Ġestjoni għandha tiżgura li 
dan il-proġett u proġetti oħrajn li jingħażlu għall-kofinanzjar mill-ERDF jikkonformaw bis-
sħiħ mal-liġi nazzjonali u Komunitarja.


