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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia 0658/2008, adresată de Manfred Habermann, de naţionalitate germană, 
privind extinderea unei căi ferate prin Lilienthal, în apropiere de Bremen

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul reclamă planurile de extinderea a căii ferate prin suburbia Lilienthal a oraşului 
Bremen, pentru care, susţine acesta, au fost oferite fonduri UE. Acesta se îndoieşte de 
viabilitatea economică a proiectului şi consideră că linia ferată planificată va contraveni 
mediului local natural şi construit. Întrucât consideră că punerea în aplicare a proiectului va 
implica un număr de încălcări ale legislaţiei UE, petiţionarul solicită Parlamentului European 
să intervină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Petiţionarul reclamă planurile destinate extinderii căii ferate prin suburbia Lilienthal a 
oraşului Bremen, pentru care, susţine acesta, au fost oferite fonduri UE. Acesta se îndoieşte de 
viabilitatea economică a proiectului şi consideră că linia ferată planificată va afecta mediul 
local natural şi construit. Petiţionarul consideră că punerea în aplicare a proiectului va implica 
o serie de încălcări ale legislaţiei UE.

Luarea deciziilor cu privire la proiectele descentralizate

Autoritatea de gestionare pentru un program operaţional FEDR (Fondul European de 
Dezvoltare Regională) este responsabilă de luarea deciziilor privind cofinanţarea FEDR 
pentru proiecte individuale în zonele respective. Gestionarea fondurilor structurale este 
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împărţită între Comisia Europeană şi statele membre. În conformitate cu principiul 
subsidiarităţii, selectarea proiectelor este descentralizată (cu excepţia proiectelor majore, în 
cazul cărora se aplică o altă procedură). Autoritatea de gestionare are datoria să se asigure că 
proiectele selectate pentru cofinanţare FEDR sunt în conformitate cu legislaţia naţională şi 
comunitară. Comisia poate totuşi interveni în cazuri de încălcare a legislaţiei CE sau în cazul 
unor nereguli financiare. În acest stadiu, pe baza informaţiilor disponibile, Comisia nu poate 
identifica niciun conflict cu legislaţia comunitară. 
Pentru perioada de programare 2007-2013, Comitetul de monitorizare a programelor 
operaţionale (RCE şi convergenţă) pentru Saxonia de Jos a stabilit criteriile de selecţie pentru 
proiecte, iar comitetul director ia decizii cu privire la proiectele care urmează a fi cofinanţate 
din bugetul programului. În perioada de programare 2007-2013, principiul subsidiarităţii în 
Saxonia de Jos merge chiar mai departe: o anumită sumă de bani este alocată judeţelor şi 
oraşelor independente de judeţe care sunt responsabile de selectarea de proiecte şi oferirea de 
sprijin. Reprezentantul Comisiei Europene participă la întâlnirile Comitetului de monitorizare, 
dar doar în calitate de observator. Acesta nu are drept de vot nici în ceea ce priveşte criteriile 
de selecţie, nici pentru selecţia propriu-zisă a proiectelor ce urmează să fie sprijinite. Prin 
urmare, Comisia Europeană nu are posibilitatea directă să influenţeze programul la nivelul 
proiectelor individuale.

Proiectul planificat

Proiectul planificat este o extindere a căii ferate prin suburbia Lilienthal din Bremen. 
Finanţarea acestui proiect este acordată la nivel federal german în proporţie de 60% din 
costurile eligibile, de către landul Saxonia de Jos în proporţie de 22,5% din costurile eligibile 
şi de către landul Bremen şi municipalitatea din Lilienthal.

Comisia a contactat autoritatea de gestionare pentru a obţine informaţii suplimentare cu 
privire la proiect şi la aspectele menţionate de petiţionar. Potrivit autorităţii de gestionare, 
costurile totale ale proiectului s-au ridicat în 2008 la 53,66 de milioane de euro, adică 12,5% 
din suma calculată anterior. Motivul este creşterea costurilor generale comparativ cu anul 
2006 când proiectul a fost planificat şi calculat. În momentul de faţă, aspectele tehnice şi 
economice ale proiectului sunt evaluate de experţi din Saxonia de Jos. Răspunsul cu privire la 
posibilitatea acordării unei cofinanţări FEDR este aşteptat pentru începutul lui martie 2009. 
Potrivit autorităţii de gestionare, contribuţia FEDR pentru acest proiect s-ar ridica, în cazul în 
care va fi aprobată, la 5,45 milioane de euro. Contribuţia ar proveni din programul operaţional 
pentru convergenţă regională.

Comisia Europeană nu este responsabilă de alegerea proiectelor individuale pentru 
cofinanţare FEDR. Aceasta este responsabilitatea autorităţilor programului (comitetul de 
monitorizare, autoritatea de gestionare, NBank: banca regională implicată în punerea în 
aplicare a programului). Decizia cu privire la posibilitatea acordării unei cofinanţări FEDR 
este aşteptată în cursul lunii martie 2009. Autoritatea de gestionare trebuie să se asigure că 
acest proiect, precum şi altele, selectate pentru cofinanţare FEDR, respectă pe deplin legislaţia 
naţională şi comunitară.


