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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2663/2013, του H.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το άστοχο 
και δαπανηρό, όπως θεωρεί, έργο του αυτοκινητόδρομου Β50 στη Ρηνανία-
Παλατινάτο (Γερμανία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων περιγράφει τις εξελίξεις σχετικά με τον γερμανικό αυτοκινητόδρομο Β50, ο 
οποίος βρίσκεται υπό κατασκευή από το 2009 και σκοπός του οποίου είναι να συνδέσει την 
περιοχή Ρήνου-Μάιν με τους λιμένες του Βελγίου στη Βόρεια Θάλασσα. Ενώ είχε προσωρινά 
εγκαταλειφθεί, το έργο ξεκίνησε εκ νέου λόγω του ενδιαφέροντος που επέδειξαν ορισμένοι 
φορείς εκμετάλλευσης και παρά την έντονη αντίθεση σε αυτό. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η 
οδική ζεύξη, που συνεπάγεται την κατασκευή σειράς υψηλών γεφυρών, έχει καταστρέψει την 
ποτάμια κοιλάδα του Μοζέλα, δεν εξυπηρετεί κανέναν σκοπό και δεν αποτελεί καν τον 
συντομότερο δρόμο προς τη νοτιοανατολική Γερμανία. Επιπλέον, πρόκειται για ένα 
δαπανηρό έργο, δεδομένου ότι, αφενός, τα έξοδα κατασκευής του υπερβαίνουν κατά πολύ 
τυχόν πιθανά οφέλη, και, αφετέρου, εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα μιας μικρής ελίτ με 
πολιτικές διασυνδέσεις. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 24 Νοεμβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του 
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διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών1 αποσκοπεί στη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός 
πλήρους διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) για όλους τους τρόπους μεταφοράς, 
ώστε με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
να ενισχυθεί η οικονομική και κοινωνική συνοχή. 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών έχει αναπτυχθεί μια δομή δύο επιπέδων, που συνίσταται 
σε ένα εκτεταμένο δίκτυο και ένα κεντρικό δίκτυο. Το εκτεταμένο δίκτυο αποτελεί το βασικό 
επίπεδο του ΔΕΔ-Μ, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και συνδεσιμότητα όλων των 
περιοχών της Ένωσης. Το κεντρικό δίκτυο επικαλύπτει το εκτεταμένο δίκτυο και αποτελείται 
από τα στρατηγικά σημαντικότερα στοιχεία του.

Το σχεδιαζόμενο έργο για το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Β50 μεταξύ Longkamp και 
Platten, το οποίο περιλαμβάνει τη γέφυρα Hochmosel, αποτελεί μέρος του εκτεταμένου 
δικτύου, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. 

Ως μέρος του ΔΕΔ-Μ, το έργο του αυτοκινητόδρομου B50 είναι κατ’ αρχήν επιλέξιμο για 
ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση 
της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»2.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί στην Επιτροπή κάποια πρόταση για χρηματοδοτική 
συνδρομή για το έργο του αυτοκινητόδρομου Β50 από την Ένωση, ούτε στο πλαίσιο του 
τρέχοντος προγράμματος ΔΣΕ ούτε στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος ΔΕΔ-Μ 
για την περίοδο 2007-2013.

Τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι η κύρια και σημαντικότερη αρχή με ευθύνη για έργα 
υποδομών και, ως εκ τούτου, είναι αρμόδια για ζητήματα όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους, 
ο σχεδιασμός των διαδρόμων και η συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ. Σε 
περίπτωση που ένα κράτος μέλος υποβάλει πρόταση για ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή, 
η Επιτροπή θα ελέγξει κατά πόσο η πρόταση συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ και 
ειδικότερα με το περιβαλλοντικό κεκτημένο.

                                               
1 ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ. 1.
2 ΕΕ L 348, 20.12.2013, σ.129.


