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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 2663/2013 af Helmut Körlings, tysk statsborger, om hvad han 
betragter som et nytteløst og ødselt B50-hovedvejsprojekt i Rheinland-Pfalz 
(Tyskland)

1. Sammendrag

Andrageren skitserer udviklingen i forbindelse med B50-hovedvejen, som der er blevet 
arbejdet på i Tyskland siden 2009, og hvis formål er at forbinde Rhin-Main-regionen med de 
belgiske havne ved Nordsøen. Efter at have været midlertidigt opgivet blev projektet 
efterfølgende genoptaget som følge af den interesse, som en række virksomheder viste, og på 
trods af megen modstand. Andrageren mener, at vejforbindelsen, der indebærer opførelsen af 
en række høje broer, har ødelagt Moselfloddalen uden at tjene noget formål og ikke engang er 
den hurtigste rute til det sydøstlige Tyskland. Det er endvidere ødselt, idet omkostningerne 
langt overstiger de potentielle indtægter, hvilket kun tjener interessen hos nogle få udvalgte, 
som har politiske forbindelser. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 24. november 2014). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 216, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. februar 2015
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Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om 
Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet1 har til formål at 
etablere og udvikle et fuldstændigt transeuropæisk transportnetværk (TEN-T) for alle 
transportformer og dermed sikre et velfungerende indre marked og en styrkelse af den 
økonomiske og sociale samhørighed.

Med henblik på at nå disse mål er der blevet udviklet en tostrengsstruktur, som består af et 
samlet net og et hovednet. Det samlede net udgør referencegrundlaget i TENT-T og sikrer 
derved lettere adgang til alle regioner i Unionen. Hovednettet er overlejret på det samlede net 
og omfatter dets strategisk vigtigste dele.

Det planlagte B50-hovedvejsprojekt Longkamp-Platten, som omfatter Hochmosel-broen, er 
en del af det samlede net, jf. bilag 1 til forordning (EU) nr. 1315/2013. 

Som en del af TEN-T er B50-hovedvejsprojektet i princippet berettiget til at modtage 
finansiel støtte fra Unionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 
1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten2.

Indtil nu er der ikke blevet indsendt nogen forslag om finansiel støtte fra Unionen til B50-
hovedvejsprojektet, hverken under det nuværende CEF-program eller under det tidligere 
2007-2013 TEN-T-program.

Medlemsstaterne er fortsat den første og vigtigste myndighed med ansvar for 
infrastrukturprojekter og derfor ansvarlige for spørgsmål vedrørende cost-benefit-analyser, 
planlægning af ruter og overholdelsen af den relevante EU-lovgivning. Hvis en medlemsstat 
indgiver et forslag om finansiel støtte fra Unionen, vil Kommissionen kontrollere, om 
forslaget overholder EU-lovgivningen og navnlig miljølovgivningen.

                                               
1   OJ L 348, 20.12.2013, p. 1.
2   EUT L 348 af 20.12.2013, s. 129.


