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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 2663/2013 , ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Helmut 
Körlings, par, viņaprāt, bezjēdzīgu un izšķērdīgu B50 automaģistrāles 
projektu Reinzemē-Pfalcā (Vācijā)

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta notikumu gaitu attiecībā uz B50 automaģistrāli, kura Vācijā 
tiek būvēta kopš 2009. gada ar mērķi savienot Reinas-Mainas reģionu ar Beļģijas Ziemeļjūras 
ostām. Tā kā vairāki uzņēmēji izrādīja interesi, projekts pēc īslaicīgas apturēšanas tika atsākts, 
lai gan pastāvēja spēcīga pretestība. Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka ceļa savienojums, 
kas ietver vairāku augstu tiltu būvniecību, ir izpostījis Mozeles upes ieleju, tam nav praktiska 
mērķa, un tas pat nav ātrākais maršruts uz Vācijas dienvidaustrumiem. Turklāt tas ir 
izšķērdīgi, ņemot vērā, ka izmaksas ievērojami pārsniedz jebkādus potenciālos ieguvumus, 
kalpojot tikai dažu izredzētu personu, kurām ir politiski sakari, interesēm.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2014. gada 24. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 216. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2015. gada 28. februārī

Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1315/2013 par 
Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai1 mērķis ir izveidot un attīstīt 
pilnīgu Eiropas transporta tīklu (TEN-T) visiem transporta veidiem, tādējādi nodrošinot 
netraucētu iekšējā tirgus darbību un nostiprinot ekonomisko un sociālo kohēziju. 

                                               
1   OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.



PE551.842v02-00 2/2 CM\1055231LV.doc

LV

Lai sasniegtu šo mērķi, Komisija izstrādāja divu līmeņu pieeju, ko veido visaptverošais tīkls 
un pamattīkls.  Visaptverošais tīkls ir TEN-T pamatlīmenis, kas nodrošina visu Savienības 
reģionu pieejamību un savienojamību. Visaptverošajā tīklā ietilpst pamattīkls, ko veido 
visaptverošā tīkla stratēģiskā ziņā vissvarīgākās daļas.

Plānotās B50 automaģistrāles projekts Longkamp-Platten, kurā ietilpst arī Hochmosel tilts, ir 
daļa no visaptverošā tīkla, kā noteikts Regulas Nr. 1315/2013 I pielikumā.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 
1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai1, kā daļa no 
TEN-T tīkla, B50 automaģistrāle ir tiesīga saņemt Savienības finansiālo atbalstu.

Līdz šim Komisijai nav iesniegts neviens priekšlikums par Savienības finansiālo atbalstu 
B50 automaģistrāles projektam — nedz saskaņā ar spēkā esošo Eiropas infrastruktūras 
savienošanas instrumentu, nedz arī saskaņā ar iepriekšējo TEN-T programmu 2007.-
2013. gadam.

Dalībvalstīm ir galvenā atbildība par infrastruktūras projektiem, un tāpēc tās ir atbildīgas par 
tādiem jautājumiem, kā izmaksu un ieguvumu analīze, ceļa plānošana un atbilstība attiecīgo 
ES tiesību aktu prasībām. Gadījumā, ja dalībvalsts iesniegs priekšlikumu par Savienības 
finansiālo atbalstu, Komisija pārbaudīs priekšlikuma atbilstību ES tiesību aktiem, un jo īpaši 
vides acquis.
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