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EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

6.5.2011

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0588/2009, ko „BUND Sachsen Anhalt e.V.” vārdā
iesniedza Vācijas pilsonis prof. dr. Lüderitz un kam pievienoti 2 paraksti, par 
jaunas automaģistrāles A14 būvi — ekonomiskā pamatotība un ietekme uz 
vidi

Lūgumraksts Nr. 0737/2010, ko pilsoņu apvienības „Dachverband 
Bürgerinitiative Westliche Altmark” vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgā 
Dorothée Hübner un kam pievienoti 3 paraksti, par jauna autoceļa projektu 
(B190n) viņu reģionā

1. Lūgumraksta Nr. 0588/2009 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apstrīd lēmuma izbūvēt jaunu automaģistrāli no Magdeburgas līdz 
Šverīnei lietderību. Pirmkārt, viņš uzskata, ka izdevumi nav ekonomiski pamatoti. Jau esošā 
ceļa uzlabošana un paplašināšana notiktu ātrāk — tādējādi straujāk uzlabojot piekļuvi —, 
izmaksas būtu uz pusi mazākas, un tas būtu pietiekami attiecībā pret pašreizējiem un 
prognozētajiem satiksmes apjomiem, kā arī iespēju piesaistīt jaunus ieguldījumus un radīt 
darbavietas. Otrkārt, plānotā automaģistrāle šķērso neskartas dabas ainavas, kas ir raksturīgas 
šim apvidum, un apdraud daudzu sugu dzīvotni.

Lūgumraksta Nr. 0737/2010 kopsavilkums

Zalcvēdeles (Saksija-Anhalte) iedzīvotāji protestē pret nodomu būvēt divu automaģistrāļu 
savienošanai paredzēto apvedceļa (B190n) posmu; šie būvdarbi saistīti ar vērienīgu autoceļu 
būves projektu, kurā iekļautas automaģistrāles A14 un A39. Viņi uzskata, ka tā vietā, lai 
būvētu pilnīgi jaunu autoceļa posmu līdz šim neskartā ainavā, vajadzētu atjaunot jau esošo 
autoceļu B71 Zalcvēdeles rietumos.

2. Pieņemamība
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Nr. 0588/2009: atzīts par pieņemamu 2009. gada 9. septembrī.
Nr. 0737/2010: atzīts par pieņemamu 2010. gada 27. oktobrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 11. maijā par lūgumrakstu Nr. 0588/2009

Vācijas iestādes 2009. gada 25. septembrī iesniedza projektu Komisijai, lai saņemtu 
apstiprinājumu. Pašlaik Komisija apstrādā šo pieprasījumu. Šajā novērtējumā ietilpst arī 
izmaksu un ieguvumu analīze un visa acquis vides jomā ievērošana.

Minētais projekts nav iekļauts TEN-T tīklā, un minētajam projektam TEN-T finansējums nav 
darīts pieejams. Tomēr šis projekts atrodas Vācijas Transporta ministrijas (BMVBS) 
sagatavotās un Komisijas 2007. gada 7. decembrī apstiprinātās 2007.–2013. gada darbības 
programmas „Verkehr EFRE Bund” (Transports, ERAF, Vācija) lielo projektu sarakstā, kas 
atļauj piešķirt reģionālo finansējumu, šajā gadījumā no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2010. gada 11. maijā

Automaģistrāle A 14 ir vienīgais no trim lūgumraksta iesniedzēju minētajiem projektiem, ko 
līdzfinansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 

Līdz šim šiem projektiem vēl nav piešķirts finansiāls atbalsts no TEN-T budžeta. Minētais 
projekts nav iekļauts TEN-T tīklā, un minētajam projektam TEN-T finansējums nav darīts 
pieejams.

Vācijas iestādes 2009. gada 25. septembrī iesniedza projekta A14 (projekta 2. daļa no izejas 
„Šverīne uz ziemeļiem” līdz izejai „Jesendorf”) pieteikumu apstiprināšanai Komisijā. Šajā 
novērtējumā ietilpst arī izmaksu un ieguvumu analīze, kā arī pārbaude attiecībā uz tiesību 
aktu ievērošanu vides jomā.

Pieteikumu kopā ar daudziem citiem novērtēja saskaņā ar Komisijas iekšējo novērtēšanas 
procedūru. Ar Lēmumu C (2010) 1895 2010. gada 29. martā šim projektam apstiprināja 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu EUR 57 700 000 apmērā.

Turklāt šis projekts ir iekļauts Vācijas Transporta ministrijas (BMVBS) sagatavotās un 
Komisijas 2007. gada 7. decembrī apstiprinātās 2007.–2013. gada darbības programmas 
„Verkehr EFRE Bund” (Transports, ERAF, Vācija) lielo projektu sarakstā, kas atļauj piešķirt 
reģionālo finansējumu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda. 

Kā Vācijas iestādes informēja Komisiju, šīs jaunās automaģistrāles Vismāra–Magdeburga 
(A 14) celtniecība ir iekļauta prasību plānā (Bedarfsplan), kas pievienots Federālajam 
likumam par federālajiem autoceļiem un galvenajiem ceļiem (Bundesfernstrassen Gesetz) un 
ir šā likuma neatņemama daļa. Citiem vārdiem sakot, federālā galvenā ceļā izbūve A 14 vietā 
būtu pretrunīga likumam; šajā nolūkā parlamentā būtu jāpieņem jauns likums. 

Komisijai nav tiesību ietekmēt dalībvalsts līmenī izdarītu izvēli īstenot šo projektu, nevis 
uzlabot galveno ceļu B190. 
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Pašlaik norit šā projekta īstenošana. Saskaņā ar Vācijas pārvaldes izdevumiem, kas Komisijai 
darīti zināmi Valsts satiksmes programmas ietvaros, Komisija ir programmai izmaksājusi tās 
ERAF finansējumu (tai skaitā pilnu ERAF maksājumu EUR 57 402 218 apmērā šim 
projektam).


