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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Lüderitz professzor német állampolgár által a „BUND Sachsen Anhalt e.V.” 
nevében benyújtott, 2 aláírással ellátott 0588/2009 számú petíció az új A14-es 
autópálya építéséről; gazdasági megvalósíthatóság és környezeti hatás

Dorothée Hübner, német állampolgár által a Dachverband Bürgerinitiative 
Westliche Altmark nevében benyújtott 0737/2010. számú, 3 aláírást 
tartalmazó petíció a térségükben tervezett útépítési projektről (B 190n)

1. Az 0588/2009. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója megkérdőjelezi a Magdeburgot és Schwerint összekötő új autópálya 
megépítéséről szóló döntés helyességét. Egyrészt azt állítja, hogy a költségek gazdaságilag 
nem indokoltak. A meglévő utak minőségének javítása és szélesítése gyorsabb volna, ezáltal 
gyorsabb elérhetőséget biztosítana, feleannyiba kerülne, és a jelenlegi és előre jelzett 
forgalom volumenének tekintetében elégséges volna, és megfelelő potenciállal rendelkezne a 
munkahelyteremtéshez, illetve ahhoz, hogy új beruházásokat vonzzon. Másrészt a tervezett 
autópálya érintetlen, a régióra jellemző tájakat szelne ketté, és számos faj élőhelyét 
veszélyezteti.

A 0737/2010. számú petíció összefoglalása

Salzwedel (Szász-Anhalt) polgárai ellenzik, hogy az A14-es és az A39-es autópályát is 
felölelő nagy útépítési projekt részeként a két autópályát összekötő út (B190n) egy szakasza 
megépüljön. Véleményük szerint ahelyett, hogy egy teljesen új útszakaszt építenének az eddig 
érintetlen vidéken, fel lehetne újítani a már létező, Salzwedeltől nyugatra fekvő B 71-es utat.

2. Elfogadhatóság
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Az 0588/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. szeptember 9.
A 0737/2009. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. október 27.
Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint 
megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz az 0588/2009. számú petíciót illetően: 2010. május 11.

A német hatóságok a projektet 2009. szeptember 25-én nyújtották be a Bizottságnak 
jóváhagyás céljából. A kérelem feldolgozásával a Bizottság most foglalkozik. Az értékelés 
részét képezi a költség-haszon elemzés és az összes környezetvédelmi vívmány tiszteletben 
tartása.

Az említett projekt nem a transzeurópai közlekedési hálózaton (TEN-T) helyezkedik el, ezért 
a kérdéses projekt számára nem tették elérhetővé a TEN-T finanszírozást. A projekt 
mindazonáltal szerepel a Bizottság által 2007. december 7-én jóváhagyott „Transport ERDF 
Germany” 2007–2013-as időszakra szóló működési program legjelentősebb projektjeinek 
listáján, amely programot a német közlekedési minisztérium (BMVBS) hozott létre, és amely 
regionális finanszírozást tesz lehetővé, ebben az esetben az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból. 

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2010. május 11.

A petíció benyújtója által említett három projekt közül az A14-es autópálya az egyetlen, 
amelyet társfinanszírozás formájában az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogat. 

Ezek a projektek tehát a TEN-T költségvetéséből pénzügyi támogatásban eddig egyáltalán 
nem részesültek. Az említett projekt nem a transzeurópai közlekedési hálózaton (TEN-T) 
helyezkedik el, ezért a kérdéses projekt számára nem tették elérhetővé a TEN-T 
finanszírozást.

A német hatóságok 2009. szeptember 25-én nyújtották be a Bizottsághoz jóváhagyás céljából 
az A14-es autópálya-projektre (a projekt 2., a Schwerin-észak kijárattól a Jesendorf kijáratig 
tartó szakaszára) vonatkozó pályázatukat. Ez az értékelés tartalmazza mind a költség-haszon 
elemzést, mind a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését. 

A pályázatot – több másikkal egyetemben – a Bizottság belső értékelési eljárása keretében 
bírálták el. A 2010. március 29-i C (2010) 1895. sz. határozat e projekt számára az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból 57 700 000,00 EUR támogatást hagyott jóvá.

A projekt továbbá szerepel a Bizottság által 2007. december 7-én jóváhagyott „Transport 
ERDF Germany” 2007–2013-as időszakra szóló operatív program legjelentősebb 
projektjeinek listáján, amely programot a német közlekedési minisztérium (BMVBS) hozott 
létre, és amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból regionális finanszírozást tesz 
lehetővé. 

A német hatóságok által a Bizottságnak nyújtott tájékoztatás szerint ennek az új, Wismartól 
Magdeburgig tartó (A14) autópályának a megépítése szerepel az autópálya-építés 
szükségességét értékelő tervben (Bedarfsplan), amely a szövetségi főutakról szóló német 
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szövetségi törvény (Bundesfernstrassen Gesetz) annak szerves részét képező melléklete. Más 
megfogalmazásban: ha az A14-es autópálya helyett szövetségi főút épülne, az sértené a 
nemzeti jogszabályokat; ezért a Parlamentnek új törtvényt kellene elfogadnia.  

A Bizottság nem jogosult befolyásolni azt a tagállami szintű döntést, miszerint ezt a projektet 
valósítják meg ahelyett, hogy a B190-es főutat újítanák fel.  

Ez a projekt jelenleg megvalósítás alatt áll. A német kormányzatnál felmerült és a Bizottság 
felé a Nemzeti Közlekedési Program keretében igazolt költségek alapján a Bizottság részben 
már kifizette a program ERDF-támogatását (többek között a szóban forgó projekt teljes, 
57 402 218,00 EUR támogatását is).


