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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

06.5.2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0588/2009 του Καθηγητή Lüderitz, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΟΔΓ (BUND) της 
Σαξωνίας-Άνχαλτ, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την 
κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Α14, την οικονομική του 
σκοπιμότητα και τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις

Αναφορά 0737/2010 της Dorothée Hübner, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark», η οποία 
συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με νέο σχέδιο δρόμου (B 190n) στην 
περιοχή τους

1. Περίληψη της αναφοράς 0588/2009

Ο αναφέρων θέτει υπό αμφισβήτηση το βάσιμο της απόφασης να κατασκευαστεί νέος 
αυτοκινητόδρομος από το Μαγδεμβούργο στο Σβερίν. Πρώτον υποστηρίζει ότι το κόστος δεν 
δικαιολογείται από οικονομική άποψη. Μια βελτίωση και επέκταση της υφιστάμενης οδού θα 
αποτελούσε ταχύτερη λύση, συμβάλλοντας συνεπώς ταχύτερα στη βελτίωση της πρόσβασης, 
θα είχε κόστος κατά 50% χαμηλότερο και θα επαρκούσε αφενός ενόψει του σημερινού και 
του αναμενόμενου μελλοντικού όγκου κυκλοφορίας και αφετέρου σε σχέση με τις 
δυνατότητες προσέλκυσης νέων επενδύσεων και δημιουργίας απασχόλησης. Κατά δεύτερον, 
ο σχεδιαζόμενος αυτοκινητόδρομος διασχίζει χαρακτηριστικά για την περιοχή παρθένα τοπία 
και απειλεί τον οικότοπο διαφόρων ειδών.

Περίληψη της αναφοράς 0737/2010

Οι πολίτες του Salzwedel (Σαξονία-Άνχαλτ) αντιτάσσονται στην κατασκευή τμήματος 
παρακαμπτήριου δρόμου (B190n) μεταξύ δύο αυτοκινητοδρόμων στο πλαίσιο μεγάλου 
οδικού έργου, το οποίο περιλαμβάνει τους αυτοκινητοδρόμους A14 και A39. Φρονούν ότι ο 
υφιστάμενος δρόμος B 71, στα δυτικά του Salzwedel, μπορεί να αναβαθμισθεί αντί της 
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κατασκευής ενός εντελώς νέου τμήματος δρόμου σε ένα τοπίο που παρέμεινε έως τώρα 
ανέπαφο.

2. Παραδεκτό

0588/2009: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 9 Σεπτεμβρίου 2009.
0737/2010: Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Οκτωβρίου 2010.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, 
του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010 για την αναφορά 
0588/2009.

Οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν το έργο προς έγκριση στην Επιτροπή στις 25 Σεπτεμβρίου 
2009. Το αίτημα εξετάζεται επί του παρόντος από την Επιτροπή. Η ανάλυση κόστους-
ωφέλειας και ο σεβασμός του συνόλου του κεκτημένου στον τομέα του περιβάλλοντος 
αποτελούν μέρος αυτής της αξιολόγησης.

Το εν λόγω έργο δεν υπάγεται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ και δεν έχει λάβει καμία χρηματοδότηση 
από τo ΔΕΔ-Μ. Ωστόσο, το έργο περιλαμβάνεται στη λίστα των μεγάλων έργων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταφορές ΕΤΠΑ στη Γερμανία» 2007-2013 που 
εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2007, καταρτίστηκε από το γερμανικό 
Υπουργείο Μεταφορών (BMVBS) και επιτρέπει τη χορήγηση περιφερειακής 
χρηματοδότησης, στην προκειμένη περίπτωση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ), που ελήφθη στις 11 Μαΐου 2010.

Ο αυτοκινητόδρομος Α 14 είναι το μόνο από τα τρία έργα που περιγράφει η αναφέρουσα τα 
οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει χορηγηθεί στα έργα αυτά καμία χρηματοδοτική ενίσχυση από τον 
προϋπολογισμό του ΔΕΔ-Μ. Το εν λόγω έργο δεν υπάγεται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ και δεν έχει 
διατεθεί καμία χρηματοδότηση από τo ΔΕΔ-Μ στο εν λόγω έργο.

Οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση του έργου Α14 (τμήμα 2 του έργου από την έξοδο 
βόρειο Schwerin έως την έξοδο Jesendorf) προς έγκριση στην Επιτροπή στις 25 Σεπτεμβρίου 
2009. Η ανάλυση κόστους-ωφέλειας και ο έλεγχος για την τήρηση του συνόλου της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας αποτελούν μέρος αυτής της αξιολόγησης.

Η αίτηση αξιολογήθηκε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εσωτερικής 
αξιολόγησης από την Επιτροπή. Με την απόφαση C (2010) 1895 εγκρίθηκε στις 29/03/10 
ενίσχυση ύψους 57.700.000,00 ευρώ για το έργο αυτό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Επίσης, το έργο περιλαμβάνεται στη λίστα των μεγάλων έργων του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Μεταφορές ΕΤΠΑ στη Γερμανία» 2007-2013 που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2007, καταρτίστηκε από το γερμανικό Υπουργείο Μεταφορών 
(BMVBS) και επιτρέπει τη χορήγηση περιφερειακής χρηματοδότησης, στην προκειμένη 
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περίπτωση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Όπως ενημέρωσαν οι γερμανικές αρχές την Επιτροπή, η νέα αυτή κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου από το Wismar στο Magdeburg (Α14) περιλαμβάνεται στο σχέδιο 
αναγκών (Bedarfsplan) που αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα του 
«Ομοσπονδιακού νόμου για τους ομοσπονδιακούς αυτοκινητόδρομους και τις κύριες οδούς» 
(Bundesfernstrassen Gesetz). Με άλλα λόγια, η κατασκευή μιας ομοσπονδιακής κύριας οδού 
αντί του Α 14 θα ήταν αντίθετη με την εθνική νομοθεσία και θα απαιτούσε τη θέσπιση νέου 
νόμου από το κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα να επηρεάσει την επιλογή που θα γίνει σε επίπεδο κράτους 
μέλους για την υλοποίηση του έργου αυτού αντί για τη βελτίωση της βασικής οδού B190.

Προς το παρόν, το έργο βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης. Με βάση τα έξοδα με τα οποία 
επιβαρύνθηκε η γερμανική διοίκηση και τα οποία βεβαίωσε στην Επιτροπή στο πλαίσιο του 
εθνικού προγράμματος μεταφορών, η Επιτροπή έχει καταβάλει μέρος μόνο της συνεισφοράς 
του ΕΤΠΑ προς το πρόγραμμα (περιλαμβανομένης της πλήρης συνεισφοράς του ΕΤΠΑ 
ύψους 57.402.218,00 για το συγκεκριμένο έργο.


