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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0658/2008, ingiven av Manfred Habermann (tysk medborgare), om 
förlängning av spårvagnslinjen genom Lilienthal i närheten av Bremen

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren kritiserar den planerade förlängningen av en spårvagnslinje genom 
Bremenförorten Lilienthal, som enligt framställaren bekostas med EU-stöd. Framställaren 
betvivlar projektets ekonomiska bärkraft och påpekar att den planerade linjesträckningen 
kommer att störa den lokala naturliga och arkitektoniska miljön. Eftersom han anser att 
genomförandet av projektet kommer att medföra en rad överträdelser av befintliga rättsakter 
på området ber han Europaparlamentet att ingripa.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 20 oktober 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 20 mars 2009.

Framställaren kritiserar den planerade förlängningen av en spårvagnslinje genom 
Bremenförorten Lilienthal, som enligt framställaren bekostas med EU-stöd. Framställaren 
betvivlar projektets ekonomiska bärkraft och påpekar att den planerade linjesträckningen 
kommer att störa den lokala naturliga och arkitektoniska miljön. Han anser att genomförandet 
av projektet kommer att medföra en rad överträdelser av befintliga rättsakter på området.

Beslutsfattande rörande decentraliserade projekt 

Förvaltningsmyndigheten för ett ERUF-program (Europeiska regionala utvecklingsfonden) 
ansvarar för att fatta beslut om ERUF:s samfinansiering av enskilda projekt i respektive 
region. Strukturfonderna förvaltas gemensamt av kommissionen och medlemsstaterna. 
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I enlighet med subsidiaritetsprincipen är valet av projekt decentraliserat (utom för större 
projekt där andra rutiner måste följas). Förvaltningsmyndigheten måste se till att de projekt 
som väljs ut för att samfinansieras av ERUF uppfyller kraven i nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftningen. Kommissionen får dock ingripa om det förekommer överträdelser 
av EG-rätten eller ekonomiska oegentligheter. Baserat på befintlig information kan 
kommissionen inte i nuläget se att något strider mot gemenskapsrätten.

För programperioden 2007–2013 har uppföljningskommittén för åtgärdsprogrammen 
(Regional konkurrenskraft och sysselsättning och Konvergens) för Niedersachsen beslutat om 
urvalskriterier för projektansökningarna, medan styrkommittén beslutat vilka projekt som ska 
samfinansieras från programbudgeten. Under programperioden 2007–2013 tillämpas 
subsidiaritetsprincipen i ännu större utsträckning i Niedersachsen eftersom län och städer som 
själva ansvarar för att välja ut och stödja projekt får ett bestämt belopp. Kommissionens 
företrädare deltar i uppföljningskommitténs möten, men endast som observatör. Han/hon får 
inte rösta om vare sig urvalskriterier för projekt eller det faktiska valet av projekt som ska få 
stöd. Kommissionen har alltså inte någon direkt möjlighet att påverka programmet på 
projektnivå.

Det planerade projektet

Det planerade projektet är en förlängning av en spårvagnslinje genom Bremenförorten
Lilienthal. När det gäller projektets finansiering står den tyska staten för 60 procent, delstaten 
Niedersachsen för 22,5 procent och delstaten Bremen och Lilienthals kommun för resten av 
de stödberättigande kostnaderna.

Kommissionen har varit i kontakt med förvaltningsmyndigheten för att få mer information om 
projektet och de punkter som framställaren tar upp. Enligt förvaltningsmyndigheten har 
totalkostnaden för projektet stigit under 2008 till 53,66 miljoner euro, dvs. med 12,5 procent 
jämfört med tidigare beräkningar. Anledningen är den allmänna kostnadsökningen jämfört 
med 2006 då projektet planerades och beräknades. De tekniska och ekonomiska aspekterna av 
projektet utvärderas för närvarande av experter i Niedersachsen. Beslut om huruvida 
samfinansiering av ERUF ska beviljas eller ej ska fattas i början av mars 2009. Enligt 
förvaltningsmyndigheten ska ERUF-bidraget till projektet, om det godkänns, uppgå till 
5,45 miljoner euro. Bidraget skulle tas från åtgärdsprogrammet för konvergensregionen.

Kommissionen ansvarar inte för valet av enskilda projekt som ska få bidrag från ERUF. Detta 
åligger programmyndigheterna (övervakningskommittén, förvaltningsmyndigheten, NBank –
den regionala bank som är involverad i genomförandet av programmet). Beslut om huruvida 
samfinansiering av ERUF ska beviljas eller ej ska fattas i mars 2009. 
Förvaltningsmyndigheten måste se till att detta och andra projekt som väljs ut för 
samfinansiering av ERUF uppfyller alla krav i nationell lagstiftning och 
gemenskapslagstiftningen.


