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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0588/2009 af Professor Lüderitz, tysk statsborger, for BUND 
Sachsen Anhalt e.V., og 2 medunderskrivere, om etableringen af en ny motorvej 
A14; økonomisk bæredygtighed og indvirkning på miljøet

Andragende 0737/2010 af Dorothée Hübner, tysk statsborger, for "Dachverband 
Bürgerinitiative Westliche Altmark", og 3 medunderskrivere, om et nyt vejprojekt 
(B 190n) i deres område

1. Sammendrag af andragende 0588/2009

Andrageren stiller spørgsmålstegn ved det fornuftige i at anlægge en ny motorvej mellem 
Magdeburg og Schwerin. For det første hævder han, at udgifterne ikke kan retfærdiggøres 
økonomisk. En forbedring og udvidelse af den eksisterende vej ville være hurtigere – således 
at der hurtigere blev bedre trafikforbindelser – koste det halve og være tilstrækkelig i forhold 
til den nuværende og forventede trafikmængde, og den ville potentielt kunne tiltrække nye 
investeringer og skabe arbejdspladser. For det andet løber den planlagte motorvej gennem 
uberørte landskaber, som er karakteristiske for området, og truer en række dyrearters
levesteder.

Sammendrag af andragende 0737/2010

Indbyggerne i Salzwedel (Sachsen Anhalt) er imod bygningen af en del af en omfartsvej 
(B190n) mellem to motorveje som del af et større vejbygningsprojekt indbefattende 
motorvejene A14 og A39. De er af den opfattelse, at den eksisterende vej B 71, der løber vest 
for Salzwedel, kunne forbedres i stedet for at bygge et helt nyt vejstykke gennem hidtil 
uberørt landskab.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling
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Andragende 0588/2009: Opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 9. september 
2009). 
Andragende 0737/2010: Opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. oktober 
2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010 til 0588/2009.

"De tyske myndigheder har forelagt Kommissionen projektet til godkendelse den 25. 
september 2009. Anmodningen behandles i øjeblikket af Kommissionen. Cost-benefit-
analysen og respekt for al gældende fællesskabsret på miljøområdet indgår i vurderingen.

Projektet, der henvises til, er ikke en del af TEN-T-nettet, og ingen TEN-T-midler er blevet 
stillet til rådighed for det pågældende projekt. Men projektet figurerer på listen over store 
projekter i det operationelle program "Transport EFRU Tyskland", for 2007-2013, som 
Kommissionen vedtog den 7. december 2007, og som var udarbejdet af det tyske 
transportministerium (BMVBS). Til sådanne projekter kan der ydes regional støtte, i dette 
tilfælde fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling."

4. Kommissionens svar, (REV) modtaget den 11. maj 2010. 

"A14-motorvejen er det eneste af de tre projekter, som andrageren nævner, der vil blive 
samfinansieret gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

Indtil videre er der ikke bevilget økonomisk støtte fra TEN-T-budgettet til disse projekter. Det 
relevante projekt er ikke en del af TEN-T-nettet, og ingen TEN-T-midler er blevet stillet til 
rådighed for det pågældende projekt.

De tyske myndigheder fremsendte ansøgningen om A14-projektet (projektdel 2 fra frakørsel 
Schwerin Nord til frakørsel Jesendorf) til Kommissionen til godkendelse den 25. september 
2009. Cost-benefit-analysen og kontrollen af, at al miljølovgivning respekteres, er del af 
denne vurdering.

Ansøgningen blev vurderet, bl.a. under Kommissionens interne vurderingsproces. Med 
afgørelse C (2010) 1895 blev der den 29. marts 2010 godkendt et bidrag fra Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling på 57.700.000,00 euro til dette projekt.

Endvidere er projektet medtaget på listen over store projekter i det operationelle program 
"Transport EFRU Tyskland", for 2007-2013, som Kommissionen vedtog den 7. december 
2007, og som var udarbejdet af det tyske transportministerium (BMVBS). Til sådanne 
projekter kan der ydes regional støtte fra Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

Som de tyske myndigheder meddelte Kommissionen, er denne nye anlæggelse af en motorvej 
fra Wismar til Magdeburg (A14) medtaget i behovsplanen (Bedarfsplan), som er et bilag til og 
en integreret del af "Forbundsloven om forbundshovedveje" (Bundesfernstrassen-Gesetz). 
Med andre ord ville anlæggelse af en forbundshovedvej i stedet for A14 være i modstrid med 
national ret. Dette ville kræve, at der blev vedtaget en ny lov i parlamentet. 
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Kommissionen har ikke ret til at påvirke det valg, der er foretaget på medlemsstatsplan om at 
gå ind for dette projekt i stedet for at forbedre hovedvej B190. 

Dette projekt er for indeværende ved at blive gennemført. På grundlag af de udgifter, som den 
tyske administration har afholdt og attesteret over for Kommissionen i henhold til det 
nationale transportprogram, har Kommissionen betalt en del af sit bidrag fra EFRU til 
programmet (herunder det fulde bidrag fra EFRU på 57.402.218,00 euro til dette projekt)."


