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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

06.5.2011

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0588/2009, którą złożył Profesor Lüderitz (Niemcy) w imieniu BUND
Sachsen Anhalt e.V., z 2 podpisami, w sprawie budowy nowej autostrady 
A14, jej efektywności ekonomicznej i wpływie na środowisko

Petycji 0737/2010, którą złożyła Dorothée Hübner (Niemcy) w imieniu 
Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark, z 3 podpisami, w sprawie 
nowego przedsięwzięcia drogowego (B 190n) planowanego w miejscu ich 
zamieszkania

1. Streszczenie petycji 0588/2009

Składający petycję pyta o zasadność decyzji o budowie nowej autostrady z Magdeburga do 
Schwerin. Po pierwsze, uważa on, że koszt ten nie jest ekonomicznie uzasadniony. Poprawa i 
poszerzenie istniejącej drogi byłoby szybsze - i tym samym szybszy byłby również dostęp - o 
połowę tańsze i wystarczające w odniesieniu do obecnego i prognozowanego natężenia ruchu 
oraz potencjału przyciągania nowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Po drugie, 
planowana autostrada przecina charakterystyczne dla tego obszaru niezmienione krajobrazy 
naturalne i stanowi zagrożenie dla siedlisk wielu gatunków.

Streszczenie petycji 0737/2010

Mieszkańcy Salzwedel (Sachsen Anhalt) sprzeciwiają się budowie odcinka obwodnicy 
(B190n) między dwoma autostradami jako elementu projektu budowy głównej drogi, łącznie 
z autostradami A14 i A39. Twierdzą oni, że zamiast budowania nowego odcinka drogi 
przechodzącej przez dotychczas nienaruszony krajobraz można by zmodernizować już 
istniejącą drogę B 71 biegnącą na zachód od Salzwedel.

2. Dopuszczalność
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0588/2009: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 9 września 2009 r. 
0737/2010: Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 października 2010 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji na petycję 0588/2009, otrzymana dnia 11 maja 2010 r.

Władze niemieckie przedstawiły projekt do zatwierdzenia przez Komisję w dniu 25 września 
2009 roku. Wniosek jest obecnie rozpatrywany przez Komisję. Analiza kosztów i korzyści 
oraz poszanowanie dla dorobku prawnego w dziedzinie środowiska naturalnego zostaną 
uwzględnione w tej ocenie.

Niniejszy projekt nie znajduje się w sieci TEN-T i nie zostały na niego udostępnione fundusze 
TEN-T. Jednakże, projekt znajduje się na liście dużych projektów programu operacyjnego 
„Transport EFRR Niemcy” na lata 2007-2013 przyjętego przez Komisję w dniu 7 grudnia 
2007 r. Program ten, sporządzony przez niemieckie Ministerstwo Transportu (BMVBS), 
pozwala na przyznanie funduszy regionalnych, w tym przypadku z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego. 

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 11 maja 2010 r. 

Autostrada A14 jest jedynym projektem z trzech wspomnianych przez składającego petycję, 
który ma być współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Dotychczas nie przyznano na wspomniane projekty żadnych środków z funduszy TEN-T. 
Przedmiotowy projekt nie należy do sieci TEN-T ani nie przekazano na jego realizację 
żadnych funduszy TEN-T.

Władze niemieckie przedstawiły projekt A14 (odcinek drugi przedsięwzięcia prowadzący od 
zjazdu z autostrady Schwerin Północ do zjazdu Jesendorf) do zatwierdzenia przez Komisję w 
dniu 25 września 2009 r. W ramach oceny przeprowadza się analizę kosztów i korzyści oraz 
sprawdza się zgodność z przepisami w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Komisja poddała przedłożony wniosek ocenie między innymi w ramach procedury oceny 
wewnętrznej. Decyzją C(2010)1895 zatwierdzoną dnia 29 marca 2010 r. przyznano na 
przedmiotowy projekt środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 
57 700 000 euro.

Ponadto projekt znalazł się na liście dużych projektów programu operacyjnego „Transport 
EFRR Niemcy” na lata 2007–2013 przyjętego przez Komisję w dniu 7 grudnia 2007 r., 
sporządzonego przez niemieckie Ministerstwo Transportu (BMVBS), w ramach którego 
możliwe jest przyznawanie środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi Komisji przez władze niemieckie budowa nowej 
autostrady prowadzącej z Wismaru do Magdeburga (A14) objęta jest planem 
zapotrzebowania (Bedarfsplan), stanowiącym załącznik i integralną część „Ustawy federalnej 
w sprawie autostrad i głównych dróg federalnych” (Bundesfernstrassen Gesetz). Oznacza to, 
że budowa federalnej drogi głównej zamiast autostrady A14 stanowiłaby naruszenie prawa 
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krajowego. Parlament musiałby uchwalić w tej sprawie nową ustawę. 

Komisja nie jest uprawniona do ingerencji w decyzję państwa członkowskiego dotyczącą 
realizacji przedmiotowego projektu zamiast przeprowadzenia modernizacji drogi głównej 
B190. 

Obecnie projekt jest już w trakcie realizacji. Na podstawie kosztów poniesionych przez 
administrację niemiecką, zatwierdzonych przez Komisję w ramach krajowego programu 
transportu, Komisja wniosła do programu część wkładu z EFRR (w tym pełny wkład z EFRR 
na przedmiotowy projekt w wysokości 57 402 218 euro). 


