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TEATIS LIIKMETELE

Teema: Petitsioon nr 2663/2013, mille on esitanud Saksamaa kodanik H. K. 
Rheinland-Pfalzi (Saksamaa) kiirtee B50 projekti kohta, mida ta peab 
mõttetuks ja raiskavaks

1. Petitsiooni kokkuvõte

Petitsiooni esitaja kirjeldab kiirtee B50 arengut, mida on Saksamaal ehitatud alates 2009. 
aastast, et luua ühendus Rheini-Maini piirkonna ja Belgia Põhjamere äärsete sadamate vahel. 
Pärast ajutist katkestust jätkati projekti elluviimist mitmete ettevõtjate huvi tõttu ja vaatamata 
tugevale vastuseisule. Petitsiooni esitaja väidab, et teeühendus, mis hõlmab mitme kõrge silla 
ehitamist, on laastanud Moseli jõe oru, sellel ei ole mõistlikku otstarvet ja see ei ole isegi 
mitte kõige kiirem tee Edela-Saksamaale. Lisaks on see raiskav, arvestades, et kulud ületavad 
märgatavalt võimalikku kasu, teenides üksnes nende väheste valitute huve, kellel on poliitilisi 
sidemeid.

2. Vastuvõetavus

Tunnistatud vastuvõetavaks 24. novembril 2014. Euroopa Komisjonil paluti anda teavet 
(kodukorra artikli 216 lõige 6).

3. Euroopa Komisjoni vastus, mis saadi 28. veebruaril 2015

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1315/2013 
(üleeuroopalise transpordivõrgu arendamist käsitlevate liidu suuniste kohta)1 eesmärk on luua 
ja arendada terviklikku üleeuroopalist transpordivõrku (TEN-T) kõigi transpordiliikide jaoks 
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ja tagada seeläbi siseturu tõrgeteta toimimine ning tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset 
ühtekuuluvust. 

Nende eesmärkide saavutamiseks on välja töötatud kahekihiline struktuur, mis koosneb 
üldvõrgust ja põhivõrgust. Üldvõrk on üleeuroopalise transpordivõrgu põhitasand ja tagab 
liidu kõikide piirkondade juurdepääsetavuse ja ühenduvuse. Põhivõrk on üldvõrgust ülem 
tasand ja koosneb selle strateegiliselt olulisimatest osadest.

Kavandatav kiirtee B50 projekt Longkamp-Platten, mis hõlmab Hochmoseli silda, on osa 
üldvõrgust, nagu see on määratletud määruse (EL) nr 1315/2013 I lisas. 

Kiirtee B50 projekt on üleeuroopalise transpordivõrgu osana põhimõtteliselt kõlblik liidu 
finantsabi saamiseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) 
nr 1316/2013 (millega luuakse Euroopa Ühendamise Rahastu)1 raames.

Siiani ei ole komisjonile esitatud ühtegi ettepanekut liidu finantsabi eraldamiseks kiirtee B50 
projektile ei praeguse Euroopa ühendamise rahastu programmi ega eelmise, 2007.–2013. aasta 
TEN-T programmi raames.

Taristuprojektide valdkonnas on eelkõige pädevad siiski liikmesriigid ning seega vastutavad 
nad ka selliste küsimuste nagu kulude-tulude analüüsi, marsruutide kavandamise ja 
asjakohastes ELi õigusaktides sätestatud nõuete järgimise eest. Kui liikmesriik esitab 
ettepaneku liidu finantsabi saamiseks, kontrollib komisjon, kas ettepanek on vastavuses ELi 
õigusaktidele ning eelkõige keskkonnaalasele acquis'le.
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