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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0588/2009, imressqa minn Professor Lüderitz, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem il-BUND Sachsen Anhalt e.V., b’2 firem, dwar il-
kostruzzjoni tal-motorway il-ġdida A14; vijabbiltà ekonomika u l-impatt 
ambjentali

Petizzjoni 0737/2010 imressqa minn Dorothée Hübner, ta’ ċittadinanza 
Ġermaniża, f’isem Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark, bi 3 
firem, dwar proġett li jirrigwarda triq ġdida (B 190n) fiż-żona tagħhom

1. Sommarju tal-petizzjoni 0588/2009

Il-petizzjonant jistaqsi dwar kemm tagħmel sens id-deċiżjoni li tinbena motorway ġdida minn 
Magdeburg għal Schwerin. L-ewwel nett huwa jsostni li l-ispejjeż mhumiex ekonomikament 
ġustifikati. Titjib u tkabbir tat-triq eżistenti jsiru aktar malajr - u b’hekk jittejjeb l-aċċess aktar 
malajr – b’nofs l-ispiża u suffiċjenti wkoll fir-rigward tal-volum tat-traffiku attwali u dak 
imbassar kif ukoll fir-rigward tal-potenzjal li jattira investimenti ġodda u jinħoloq l-impjieg. 
It-tieni nett, il-motorway proposta tifred paesaġġi mhux mittiefsa li huma karatteristika taż-
żona u thedded il-ħabitat ta’ diversi speċijiet.

Sommarju tal-petizzjoni 0737/2010

Iċ-ċittadini ta’ Salzwedel (Sachsen Anhalt) jopponu l-kostruzzjoni ta’ parti minn triq 
alternattiva (B190n) bejn iż-żewġ awtostradi bħala parti minn proġett prinċipali li jirrigwarda 
l-kostruzzjoni tat-triqat, inklużi l-awtostradi A14 u A39. Huma tal-fehma li t-triq eżistenti B 
71 li tgħaddi mill-Punent ta’ Salzwedel tista’ tiġi immodernizzata, minflok ma tinbena triq 
kompletament ġdida fuq pajsaġġ li għadu ma ntmessx.
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2. Ammissibilità

0588/2009: Iddikjarata ammissibbli fid-9 ta’ Settembru 2009. 
0737/2010: Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Ottubru 2010.
Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' 
Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni għall-petizzjoni 0588/2009 li waslet fit-11 ta’ Mejju 2010.

L-awtoritajiet Ġermaniżi ressqu l-proġett għal approvazzjoni lill-Kummissjoni fil-25 ta’ 
Settembru 2009. It-talba qed tiġi pproċessata bħalissa mill-Kummissjoni. L-analiżi ta’ kost-
benefiċċju u r-rispett tal-acquis ambjentali jiffurmaw parti minn din il-valutazzjoni.

Il-proġett imsemmi mhuwiex parti min-netwerk TEN-T u ma kien hemm l-ebda finanzjament 
TEN-T disponibbli għal dan il-proġett partikolari. Madankollu, il-proġett jinsab fil-lista tal-
proġetti ewlenin tal-Programm Operattiv “FEŻR għat-Trasport fil-Ġermanja” 2007-2013 
adottat mill-Kummissjoni fis-7 ta’ Diċembru 2007, u li tfassal mill-Ministeru għat-Trasport 
tal-Ġermanja (BMVBS) li jippermetti l-għoti ta’ finanzjament reġjonali, f’dan il-każ mill-
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. 

4. Risposta tal-Kummissjoni (RIV), li waslet fil-11 ta’ Mejju 2010. 

L-awtostrada A 14 hija l-uniku Proġett mit-tliet proġetti msemmija mill-petizzjonat li se jiġi 
kkofinanzjat mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. 

Ma ġiet allokata l-ebda għajnuna finanzjarja mill-baġit TEN-T s’issa għal dawn il-proġetti. Il-
proġett konċernat mhuwiex parti min-netwerk TEN-T u ma kien hemm l-ebda finanzjament 
TEN-T disponibbli għal dan il-proġett partikolari.

L-awtoritajiet Ġermaniżi ressqu l-applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-proġett A14 (sezzjoni 
tal-proġett 2 minn Exit Schwerin North – Exit Jesendorf) lill-Kummissjoni fil-25 ta’ 
Settembru 2009. L-analiżi ta’ kost-benefiċċju u l-kontroll tar-rispett tal-leġiżlazzjoni 
ambjentali kollha  jiffurmaw parti minn din il-valutazzjoni.

L-applikazzjoni ġiet evalwata, fost ħafna oħrajn, matul il-proċess ta’ stima interna tal-
Kummissjoni. Fid-29/03/2010, id-Deċiżjoni C (2010) 1895 approvat kontribuzzjoni ta’ EUR 
57,700,000.00 mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali għal dan il-proġett.

Barra minn hekk, il-proġett jinsab fil-lista tal-proġetti ewlenin tal-Programm Operattiv “FEŻR 
għat-Trasport fil-Ġermanja” 2007-2013 adottat mill-Kummissjoni fis-7 ta’ Diċembru 2007, u 
li tfassal mill-Ministeru għat-Trasport tal-Ġermanja (BMVBS) li jippermetti l-għoti ta’ 
finanzjament reġjonali, f’dan il-każ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. 

Bħalma l-awtoritajiet Ġermaniżi infurmaw lill-Kummissjoni, dan il-bini ġdid ta’ awtostrada 
minn Wismar għal Magdeburg (A 14) huwa inkluż fil-pjan tar-rekwiżiti (Bedarfsplan) li huwa 
anness mal-“Liġi Federali għal Awtostradi Federali u toroq ewlenin” (Bundesfernstrassen 
Gesetz), u jagħmel parti integrali minnha. Fi kliem ieħor, il-bini ta’ triq federali ewlenija 
minflok l-A 14 tmur kontra l-liġi nazzjonali; dan iwassal għall-ħtieġa li tgħaddi liġi ġdida fil-
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Parlament.  

Il-Kummissjoni mhix intitolata li tinfluwenza l-għażla li saret fil-livell ta’ Stat Membru biex 
jitkompla dan il-proġett minflok li tittejjeb it-triq ewlenija B190. 

Minn issa ’l quddiem, dan il-proġett qed jiġi implimentat. Abbażi tan-nefqa inkorsa mill-
amministrazzjoni Ġermaniża u ċċertifikata lill-Kummissjoni taħt il-Programm tat-Trasport 
Nazzjonali, il-Kummissjoni ħallset parti mill-kontribuzzjoni FEŻR tagħha  għall-programm 
(inkluża l-kontribuzzjoni FEŻR sħiħa li tammonta għal EUR 57,402,218.00 allokata għal dan 
il-proġett).


