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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 2663/2013, внесена от Н. (с германско гражданство) относно 
онова, което той определя като безсмисления и разточителен проект за 
магистрала B50 в Райнланд-Пфалц (Германия).

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва развитието на работите по магистрала B50, която се 
строи в Германия от 2009 г. насам, като нейната цел е да свърже района Рейн-Майн с 
белгийските пристанища на Северно море. След като временно беше изоставен, 
впоследствие проектът беше възобновен в резултат на интереса, проявен от редица 
оператори, и въпреки силна опозиция. Вносителят на петицията допълва, че пътният 
участък, свързан с построяването на редица високи мостове, е съсипал долината на река 
Мозел, не е целесъобразен и дори не е най-бързият маршрут до югозападна Германия. 
Освен това, той е разточителен, предвид факта, че цената за построяването му далеч 
надхвърля всички потенциални ползи, като обслужва интересите само на ограничен 
брой хора с политически връзки. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 24 ноември 2014 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Регламент (ЕС) № 1315/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 
2013 г. относно насоките на Съюза за развитието на трансевропейската транспортна 
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мрежа1 има за цел създаването и развитието на цялостна трансевропейска транспортна 
мрежа (TEN-T) за всички видове транспорт, като по този начин се осигури гладкото 
функциониране на вътрешния пазар и засилването на икономическото и социалното 
сближаване. 

За постигането на тези цели е разработена структура от две нива, която предвижда 
широкообхватна мрежа и основна мрежа. Широкообхватната мрежа представлява 
основното ниво на трансевропейската транспортна мрежа, осигуряваща достъп и 
свързаност до всички региони на Съюза. Основната мрежа се припокрива с 
широкообхватната мрежа и е съставена от нейните компоненти с най-голяма 
стратегическа значимост.

Планираният проект за магистрала B 50, Longkamp-Platten („Лонгкамп-Платен“), който 
включва моста Нochmosel („Хохмозел“), е част от широкообхватната мрежа, както е 
определено в приложение 1 към Регламент (ЕС) № 1315/2013. 

Като част от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), този проект за магистрала 
B 50 по принцип е сред допустимите проекти за получаване на финансова помощ от 
Съюза съгласно Регламент (ЕС) № 1316/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. за създаване на Механизъм за свързване на Европа2.

До момента няма предложение за финансова помощ от Съюза за проект за магистрала 
B 50, което да е представено на Комисията, нито в рамките на настоящата програма 
„Механизъм за свързване на Европа“, нито в рамките на предходната програма 
„Трансевропейска транспортна мрежа“ за периода 2007-2013 г. 

Държавите членки продължават да бъдат първият и най-важен орган, отговарящ за 
инфраструктурните проекти и следователно носят отговорност за въпроси като анализ 
на разходите и ползите, планиране на маршрута и спазване на съответното 
законодателство на ЕС. В случай, че държава членка представи предложение за 
финансова помощ от Съюза, Комисията ще провери съответствието на предложението 
със законодателството на Европейския съюз и по-специално със достиженията на 
правото на ЕС в областта на околната среда.

                                               
1 ОВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 1.
2 OВ L 348, 20.12.2013 г., стр. 129


