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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

6.5.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0588/2009, внесена от проф. Lüderitz, с германско гражданство, 
от името на BUND Sachsen Anhalt e.V., подкрепена от 2 подписа, относно 
строежа на нова магистрала A14, нейната икономическа 
жизнеспособност и въздействие върху околната среда

Петиция 0737/2010, внесена от Dorothée Hübner, с германско 
гражданство, от името на Dachverband Bürgerinitiative Westliche 
Altmark, подкрепена от 3 подписа, относно нов проект за изграждане на 
път (B 190n) в техния район

1. Резюме на петиция 0588/2009

Вносителят на петицията поставя под въпрос разумността на решението за строеж на 
нова магистрала от Magdeburg до Schwerin. На първо място, той твърди, че разходите 
не са обосновани от икономическа гледна точка. Подобряването и разширяването на 
съществуващия път би било по-бързо осъществимо като по този начин достъпът ще 
бъде подобрен в по-кратък срок, ще струва два пъти по-малко и би било достатъчно за 
поемане на настоящия и предвиждания трафик, а освен това би създало възможност за 
привличане на нови инвестиции и създаване на работни места. На второ място, 
проектираната магистрала преминава през характерни за региона незасегнати области и 
застрашава местообитанието на редица видове.

Резюме на петиция 0737/2010

Жителите на Salzwedel (Саксония-Анхалт) се обявяват против изграждането на отсечка 
от обходен път (B190n) между две магистрали, A14 и A39, които са изградени в 
рамките на голям проект за пътно строителство. Вносителите на петицията са на 
мнение, че съществуващият път B 71, който преминава на запад от Salzwedel, може да 
бъде подобрен, вместо да се изгражда изцяло нов път през досега незасегнат ландшафт.
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2. Допустимост

0588/2009: Обявена за допустима на 9 септември 2009 г. 
0737/2010: Обявена за допустима на 27 октомври 2010 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г. за петиция 0588/2009

Германските органи представиха проекта пред Комисията за одобрение на 25 
септември 2009 г. В момента Комисията обработва искането. Анализът на разходите и 
ползите и спазването на всички достижения на правото на ЕС в областта на околната 
среда представляват част от тази оценка.

Посоченият проект не се намира в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), като 
за него не е предоставяно финансиране, свързано с трансевропейската транспортна 
мрежа. Проектът обаче фигурира в списъка на големите проекти по приетата от 
Комисията на 7 декември 2007 г. оперативна програма „Транспорт – ЕФРР – Германия” 
за периода 2007-2013 г., изготвена от германското Министерство на транспорта 
(BMVBS), която позволява отпускането на регионално финансиране, в този случай от 
Европейския фонд за регионално развитие. 

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 11 май 2010 г. 

Магистралата A14 е единственият от трите проекта, посочени от вносителя на 
петицията, който ще бъде съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие. 

За тези проекти досега не е предоставяна финансова помощ от бюджета на TEN-T. 
Съответният проект не се намира в трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), 
като за него не е предоставяно финансиране, свързано с трансевропейската транспортна 
мрежа.

Германските органи са внесли проект A14 (част 2 от Изход Schwerin Север – Изход 
Jesendorf) за одобрение в Комисията на 25 септември 2009 г. Част от тази оценка са и 
анализът на разходите и ползите, както и проверката за спазването на 
законодателството в областта на околната среда.

Предложението е било оценено, наред с други, по време на проведената от Комисията 
вътрешна оценка. На 29 март 2010 г. с Решение C (2010) 1895 е одобрено финансиране 
на проекта в размер на 57 700 000,00 евро от Европейския фонд за регионално развитие.

Освен това проектът фигурира в списъка на големите проекти по приетата от 
Комисията на 7 декември 2007 г. оперативна програма „Транспорт – ЕФРР – Германия” 
за периода 2007–2013 г., изготвена от германското министерство на транспорта 
(BMVBS), която позволява отпускането на регионално финансиране от Европейския 
фонд за регионално развитие. 

Съгласно информацията, предоставени на Комисията от германските органи, новият 
строеж на магистрала от Wismar до Magdeburg (A14) е включен в плана на 
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изискванията (Bedarfsplan), който е приложение и неразделна част на „Федералния 
закон за федералните магистрали и главни пътища“(Bundesfernstrassen Gesetz). С други 
думи, изграждането на федерален главен път, вместо A14, би противоречало на  
националното право; това би изисквало приемането на нов закон в Парламента. 

Комисията няма правомощия да влияе на решението на държавата-членка да осъществи 
този проект, вместо да подобри главния път B190. 

От настоящия момент нататък проектът е в процес на изпълнение. Въз основа на 
разходите, направени от германската администрация в рамките на националната 
програма за транспорта, и удостоверени пред Комисията, Комисията е изплатила част 
от финансирането на програмата от Европейския фонд за регионално развитие 
(включително цялата сума за финансиране на този проект от ЕФРД в размер на 
57 402 218,00 евро).


