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Ref.: Petiția nr. 0588/2009, adresată de profesorul Lüderitz, de cetățenie germană, 
în numele BUND Sachsen Anhalt e.V., însoțită de două semnături, privind 
construirea unei noi autostrăzi, A14; viabilitate economică și impact asupra 
mediului

Petiția nr. 0737/2010, adresată de Dorothée Hübner, de cetățenie germană, în 
numele organizației „Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark”, 
însoțită de 3 semnături, privind proiectul de construcție a unei șosele noi (B 
190n) în zona în care locuiesc aceștia

1. Rezumatul petiției nr. 0588/2009

Petiționarul pune sub semnul întrebării justețea deciziei de a construi o nouă autostradă de la 
Magdeburg la Schwerin. În primul rând, susține că cheltuiala nu se justifică din punct de 
vedere economic. Modernizarea și lărgirea șoselei existente ar fi mai rapidă – s-ar ameliora 
accesul mai rapid – de două ori mai ieftină și suficientă prin prisma volumului actual și 
estimat al traficului și a potențialului de a atrage noi investiții și de a crea locuri de muncă. În 
al doilea rând, autostrada proiectată străbate peisaje virgine care sunt caracteristice zonei și 
amenință habitatul unor specii.

Rezumatul petiției nr. 0737/2010

Ca parte a unei proiect major de construcții rutiere, care include autostrăzile A14 și A39, 
locuitorii din Salzwedel (landul Sachsen Anhalt) se opun construcției unei secțiuni a unui 
drum secundar (B190n) dintre cele două autostrăzi. Ei sunt de părere că actuala șosea B 71, 
care trece la vest de Salzwedel ar putea fi modernizată, în loc să se construiască o secțiune de 
drum total nouă, într-o zonă naturală încă neatinsă.

2. Admisibilitate
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0588/2009: Declarată admisibilă la 9 septembrie 2009. 
0737/2010: Declarată admisibilă la 27 octombrie 2010.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 11 mai 2010 pentru petiția nr. 0588/2009

La 25 septembrie 2009 autoritățile germane au prezentat Comisiei un proiect în vederea 
aprobării. Cererea este în prezent procesată de Comisie. Analiza cost-beneficii și respectarea 
întregului acquis în domeniul mediului fac parte din evaluare.

Proiectul la care se face referire nu este localizat în rețeaua TEN-T și nu au fost puse la 
dispoziție fonduri TEN-T pentru proiectul în cauză. Cu toate acestea, proiectul figurează pe 
lista proiectelor majore din cadrul Programului operațional „Transport FEDR Germania” 
2007-2013, adoptat de Comisie la 7 decembrie 2007 și elaborat de Ministerul Transporturilor 
din Germania (BMVBS), care permite acordarea unor fonduri regionale, în cazul de față din 
Fondul european de dezvoltare regională. 

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 11 mai 2010 

Autostrada A14 este singurul proiect dintre cele trei menționate de petiționari care va fi 
cofinanțat prin Fondul european de dezvoltare regională. 

Până în prezent, nu s-a acordat niciun ajutor de la bugetul TEN-T pentru aceste proiecte. 
Proiectul la care se face referire nu este localizat în rețeaua TEN-T și nu au fost puse la 
dispoziție fonduri TEN-T pentru proiectul în cauză.

La 25 septembrie 2009, autoritățile germane au prezentat Comisiei în vederea aprobării 
proiectul A14 (secțiunea de proiect 2 de la ieșirea Schwerin nord – ieșirea Jesendorf). Analiza 
cost-beneficii și verificarea respectării întregii legislației în domeniul mediului fac parte din 
evaluare.

Solicitarea a fost evaluată, printre multe altele, în timpul procesului de evaluare internă a 
Comisiei. La 29 martie 2010, decizia C(2010) 1895 a aprobat o contribuție din Fondul 
european de dezvoltare regională în valoare de 57 700 000 de euro pentru acest proiect.

Mai mult, proiectul este inclus pe lista proiectelor majore din cadrul Programului operațional 
„Transport FEDR Germania” 2007-2013, adoptat de Comisie la 7 decembrie 2007 și elaborat 
de Ministerul Transporturilor din Germania (BMVBS), care permite acordarea unor fonduri 
regionale din Fondul european de dezvoltare regională. 

Astfel cum autoritățile germane au informat Comisia, această nouă construcție a unei 
autostrăzi de la Wismar la Magdeburg (A14) este inclusă în planul de cerințe (Bedarfsplan), 
care este o anexă și parte integrantă a „Legii federale privind autostrăzile și drumurile federale 
principale” (Bundesfernstrassen Gesetz). Cu alte cuvinte, construirea unui drum principal 
federal în locul autostrăzii A14 ar încălca legislația națională; acest lucru ar necesita adoptarea 
unei noi legi în Parlament. 
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Comisia nu are dreptul să influențeze alegerea făcută la nivel național de a opta pentru acest 
proiect în loc de a îmbunătăți drumul principal B190. 

Începând de acum, proiectul este în curs de implementare. Pe baza cheltuielilor suportate de 
administrația germană și confirmate Comisiei în cadrul Programului național pentru transport, 
Comisia a plătit pentru program o parte din contribuția sa FEDR (inclusiv contribuția FEDR 
integrală în valoare de 57 402 218 de euro pentru acest proiect).


