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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0658/2008, którą złożył Manfred Habermann (Niemcy) w sprawie 
rozbudowy linii kolejowej przebiegającej przez Lilienthal w pobliżu Bremy 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję krytykuje plany dotyczące rozbudowy linii kolejowej przebiegającej przez 
Lilienthal (przedmieścia Bremy), na którą jego zdaniem udzielono pomocy UE. Wątpi, czy 
przedsięwzięcie jest ekonomicznie uzasadnione i uważa, że planowana linia naruszy 
środowisko naturalne oraz tkankę miejską na tym terenie. Ponieważ uważa, że realizacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia wiązałaby się z licznymi naruszeniami prawodawstwa UE, 
wzywa Parlament Europejski do interwencji.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2008 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Składający petycję krytykuje plany zakładające rozbudowę linii kolejowej przebiegającej 
przez Lilienthal (przedmieścia Bremy), na którą jego zdaniem udzielono pomocy UE. Wątpi, 
czy przedsięwzięcie jest ekonomicznie uzasadnione i uważa, że planowana linia naruszy 
środowisko naturalne oraz tkankę miejską na tym terenie. Uważa, że realizacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia wiązałaby się z licznymi naruszeniami prawodawstwa UE.

Podejmowanie decyzji w kwestii przedsięwzięć zdecentralizowanych

Za podejmowanie decyzji w sprawie współfinansowania w ramach EFRR (Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego) na rzecz poszczególnych przedsięwzięć w odnośnym
regionie odpowiada instytucja zarządzająca dla programu operacyjnego EFRR. Zarządzaniem 
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funduszami strukturalnymi zajmuje się Komisja Europejska wspólnie z państwami 
członkowskimi. Zgodnie z zasadą pomocniczości wybór przedsięwzięć jest 
zdecentralizowany (poza większymi przedsięwzięciami, w przypadku których należy 
postępować według innej procedury). Instytucja zarządzająca ma za zadanie zagwarantować, 
aby przedsięwzięcia zakwalifikowane do współfinansowania w ramach EFRR były zgodne 
z przepisami krajowymi i wspólnotowymi. Komisja może jednak interweniować w przypadku 
naruszenia prawodawstwa WE lub nieprawidłowości finansowych. Na tym etapie Komisja nie 
może na podstawie dostępnych informacji stwierdzić jakiejkolwiek niezgodności 
z prawodawstwem Wspólnoty.

Na okres programowania 2007-2013 komitet monitorujący dla programów operacyjnych 
(KRiZ i Konwergencja) dla Dolnej Saksonii zadecydował o kryteriach wyboru odnośnie do 
wniosków dotyczących przedsięwzięć, a komitet sterujący decyduje o tym, które 
przedsięwzięcia uzyskają finansowanie z budżetu programu. W okresie programowania 2007-
2013 zasada pomocniczości w Dolnej Saksonii ma zastosowanie w jeszcze szerszym zakresie: 
przyznawana jest konkretna kwota pieniężna na rzecz powiatów i miast bez praw powiatu, 
które samodzielnie odpowiadają za wybór przedsięwzięcia i udzielenie wsparcia. 
W posiedzeniach komitetu monitorującego uczestniczy przedstawiciel Komisji Europejskiej, 
lecz jedynie w charakterze obserwatora. Nie posiada on/ona uprawnień w głosowaniu ani 
w przypadku kryteriów wyboru przedsięwzięcia, ani przy samym wyborze przedsięwzięć, 
które uzyskają wsparcie. Komisja Europejska nie ma zatem bezpośredniej możliwości 
wpływu na program na poziomie poszczególnych przedsięwzięć.

Planowane przedsięwzięcie

Planowanym przedsięwzięciem jest rozbudowa miejskiej linii kolejowej przebiegającej przez 
Lilienthal (przedmieścia Bremy). Finansowanie na rzecz tego przedsięwzięcia jest 
przyznawane przez niemiecki szczebel federalny w wysokości do 60% kosztów
kwalifikowanych, land Dolnej Saksonii do 22,5% kosztów kwalifikowanych oraz land Bremy 
i gminę Lilienthal.

Komisja skontaktowała się z instytucją zarządzającą w celu uzyskania dalszych informacji na 
temat przedsięwzięcia i obserwacji dokonanych przez składającego petycję. Według instytucji 
zarządzającej całkowity koszt przedsięwzięcia wzrósł w 2008 r. do 53,66 mln €, tj. 12,5% 
w odniesieniu do wyliczonej wcześniej kwoty. Przyczynił się do tego wzrost ogólnych 
kosztów w porównaniu do 2006 r., kiedy przedsięwzięcie było na etapie planowania 
i wyceny. Obecnie eksperci przeprowadzają w Dolnej Saksonii ocenę technicznych 
i ekonomicznych aspektów przedsięwzięcia. Wyniki dotyczące przyznania
współfinansowania w ramach EFRR przewiduje się na początek marca 2009 r. Według 
instytucji zarządzającej wkład EFRR do tego przedsięwzięcia powinien wynieść, jeżeli 
zostanie zatwierdzony, 5,45 mln €. Wkład pochodziłby z programu operacyjnego na rzecz 
regionu objętego Konwergencją.

Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za wybór poszczególnych przedsięwzięć, którym
przyznany zostanie wkład w ramach EFRR. Należy to do obowiązków organów 
zarządzających programami (komitet monitorujący, instytucja zarządzająca, NBank: bank 
regionalny uczestniczący we wdrażaniu programu). Decyzji o przyznaniu współfinansowania 
EFRR należy spodziewać się w marcu 2009 r. Instytucja zarządzająca musi zagwarantować, 
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aby to oraz inne przedsięwzięcia zakwalifikowane do współfinansowania w ramach EFRR 
były w pełni zgodne z przepisami krajowymi i wspólnotowymi.


