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Peticijų komitetas

06.5.2011

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0588/2009 dėl naujo greitkelio A14 tiesimo, ekonominio tvarumo 
ir poveikio aplinkai, pateikė Vokietijos pilietis profesorius Lüderitz 
susivienijimo „BUND Sachsen Anhalt e.V.“ vardu, su 2 parašais;

Peticija Nr. 0737/2010 dėl naujo kelių projekto (B 190n) peticijos pateikėjų 
regione, kurią pateikė Vokietijos pilietė Dorothée Hübner organizacijos 
„Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark“ vardu, su 3 parašais

1. Peticijos Nr. 0588/2009 santrauka

Peticijos pateikėjas abejoja sprendimo tiesti naują greitkelį nuo Magdeburgo iki Šverino 
pagrįstumu. Visų pirma jis nurodo, kad sąnaudos nėra pagrįstos vertinant ekonominiu 
aspektu. Pagerinti ir išplėsti esamą kelią būtų greičiau (taip greičiau būtų pagerintos ir 
privažiavimo galimybės), išlaidos būtų per pusę mažesnės ir to pakaktų, atsižvelgiant į esamo 
ir numatomo eismo apimtį ir norint pritraukti potencialius investuotojus ir sukurti darbo 
vietas. Antra, numatomas greitkelis eitų per natūralias krašto vietoves, kurios būdingos šiam 
regionui, ir dėl jo kiltų pavojus daugybės rūšių gyvūnijos ir augalijos buveinei.

Peticijos Nr. 0737/2010 santrauka

Zalcvėdelio (Saksonijos-Anhalto žemė) piliečiai prieštarauja aplinkkelio (B190n) tarp dviejų 
greitkelių dalies tiesimui, kuris yra didelio kelių tiesimo projekto, įskaitant greitkelius A14 ir 
A39, dalis. Jie mano, kad galėtų būti modernizuotos esamas kelias B71, nutiestas į vakarus 
nuo Zalcvėdelio, o ne tiesiama visiškai nauja kelio atkarpa per iki šiol nepaliestą kraštovaizdį.

2. Priimtinumas
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Peticija Nr. 0588/2009 paskelbta priimtina 2009 m. rugsėjo 9 d. 
Peticija Nr. 0737/2010 paskelbta priimtina 2010 m. spalio 27 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

3. Komisijos atsakymas dėl peticijos Nr. 0588/2009, gautas 2010 m. gegužės 11 d.

„2009 m. rugsėjo 25 d. Vokietijos valdžios institucijos pateikė projektą tvirtinti Komisijai. 
Šiuo metu Komisija nagrinėja paraišką. Sąnaudų ir naudos analizė ir visų aplinkosaugos teisės 
aktų laikymasis įeina į šį vertinimą.

Greitkelis pagal minėtą projektą nepriklauso transeuropiniam transporto tinklui (TEN-T); nėra 
galimybės gauti minėtam projektui TEN-T finansavimą. Tačiau projektas įtrauktas į didelių 
projektų sąrašą pagal Komisijos 2007 m. gruodžio 7 d. patvirtintą 2007–2013 m. veiksmų 
programą „Europos regioninės plėtros fondas (ERPF). Transportas. Vokietija“, kurią parengė 
Vokietijos transporto ministerija ir pagal kurią leidžiama teikti regioninį finansavimą, šiuo 
atveju – iš Europos regioninės plėtros fondo.“ 

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2010 m. gegužės 11 d. 

„A14 greitkelis yra vienintelis projektas iš trijų peticijos pateikėjos nurodytų projektų, kurie 
bus bendrai finansuojami Europos regioninės plėtros fondo. 

Kol kas šiems projektams nesuteikta jokios finansinės pagalbos iš TEN-T biudžeto. 
Nurodytas projektas nėra TEN-T tinkle ir jam nebuvo skirta TEN-T finansavimo.

Vokietijos valdžios institucijos prašymą patvirtinti A14 projektą (2 projekto dalį, nuo 
išvažiavimo iš Šverino šiaurinės dalies iki išvažiavimo iš Jesendorfo) Komisijai pateikė 
2009 m. rugsėjo 25 d. Į šį vertinimą įeina sąnaudų ir naudos analizė ir tikrinimas, ar laikomasi 
visų aplinkos apsaugos teisės aktų.

Prašymas, kartu su daugybe kitų, buvo įvertintas Komisijai atliekant vidinį vertinimo procesą. 
2010 m. kovo 29 d. Sprendimu C (2010) 1895 buvo nuspręsta šiam projektui skirti 
57 700 000,00 EUR Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Be to, šis projektas įtrauktas į pagrindinių 2007 m. gruodžio 7 d. Komisijos patvirtintos 
veiklos programos „Vokietijos transporto ERPF“ 2007–2013 m. projektų sąrašą, kurį parengė 
Vokietijos transporto ministerija (BMVBS), todėl jam gali būti skiriamas regioninis Europos 
regioninės plėtros fondo finansavimas. 

Kaip Vokietijos valdžios institucijos informavo Komisiją, šis naujo greitkelio tarp Vismaro ir 
Magdeburgo (A14) tiesimas yra įtrauktas į reikalavimų planą (vok. Bedarfsplan), kuris yra 
neatsiejamas „Federalinio federalinių greitkelių ir pagrindinių kelių įstatymo“ (vok. 
Bundesfernstrassen Gesetz) priedas. Kitaip tariant, jei vietoj A14 būtų tiesiamas federalinis 
pagrindinis kelias, tai prieštarautų nacionaliniams teisės aktams; tokiu atveju parlamentas 
turėtų priimti naują įstatymą. 

Komisija neturi teisės daryti įtaką valstybės narės lygmeniu priimtam pasirinkimui imtis šio 
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projekto, o ne gerinti pagrindinį kelią B190. 

Šiuo metu šis projektas įgyvendinamas. Remiantis išlaidomis, kurias patyrė Vokietijos 
administracija ir patvirtino jas Komisijai pagal Nacionalinę transporto programą, Komisija 
išmokėjo dalį šiai programai skiriamų ERPF lėšų (įskaitant visą šiam projektui skirtą ERPF 
lėšų sumą – 57 402 218,00 EUR).“


