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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ismerteti a fejleményeket a B50-es autópálya kapcsán, melyet a Rajna-
Majna terület és Belgium északi-tengeri kikötőinek összeköttetése céljából kezdtek el építeni 
2009-ben Németországban. Az ideiglenesen abbahagyott projektet a vállalkozók sokasága 
által mutatott érdeklődés és az erős ellenállás nyomán folytatták. A petíció benyújtója kifejti, 
hogy ez a közúti összeköttetés − mely magas hidak építését teszi szükségessé − tönkretette a 
Mosel folyó völgyét, értelmetlen, és még nem is a leggyorsabb út Délkelet-Németországba. 
Továbbá ez a projekt pazarlás is egyben, mivel a hozzá kapcsolódó költségek sokkal 
magasabbak az esetleges előnyöknél, és csak néhány politikai kapcsolatokkal rendelkező 
személy érdekeit szolgálják. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2014. november 24. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2015. február 28.
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A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló, 
2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 célja egy 
valamennyi szállítási módra kiterjedő, teljes transzeurópai hálózat (TEN-T) létrehozása és 
fejlesztése, és ezáltal a belső piac zökkenőmentes működésének biztosítása és a gazdasági és 
társadalmi kohézió megerősítése. 

E célok érdekében egy átfogó hálózatból és egy törzshálózatból álló, kétrétegű struktúrát 
dolgoztak ki. Az átfogó hálózat alkotja a TEN-T alapszintjét, biztosítja az összes uniós régió 
elérhetőségét és a közöttük lévő összeköttetéseket. A törzshálózat átfedi az átfogó hálózatot, 
és annak stratégiailag legfontosabb hálózati elemeiből épül fel.

A tervezett, Hochmosel-hidat is magában foglaló Longkamp–Platten közötti B50 
autópályaprojekt az 1315/2013/EU rendelet 1. mellékletében meghatározott átfogó hálózat 
része. 

A B50 autópályaprojekt a TEN-T hálózat részeként elvben jogosult az Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet2 szerinti uniós pénzügyi támogatásra.

A Bizottsághoz ez idáig nem nyújtottak be javaslatot a B50 autópályaprojektre vonatkozó 
uniós pénzügyi támogatásra, sem az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz jelenlegi 
programja, sem pedig az előző, 200 és 2013 közötti TEN-T program keretében.

Az infrastrukturális projektekért elsődleges hatáskörrel rendelkező hatóságok továbbra is a 
tagállamok, és ezért ők felelnek az olyan kérdésekért, mint a költség–haszon elemzés, a 
pályavonal megtervezése és a vonatkozó uniós jogszabályoknak való megfelelés. 
Amennyiben valamely tagállam uniós pénzügyi támogatás iránti javaslatot nyújt be, a 
Bizottság megvizsgálja a javaslat uniós jognak, és különösen a környezetvédelmi 
vívmányoknak való megfelelését.

                                               
1   HL L 348., 2013.20.12., 1. o.
2   HL L 348., 2013.20.12., 129. o.


