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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 2663/2013, którą złożył H.K. (Niemcy), w sprawie – jego 
zdaniem – bezsensownego i nieekonomicznego przedsięwzięcia dotyczącego 
drogi krajowej B50 w Nadrenii-Palatynacie w Niemczech

1. Streszczenie petycji

Składający petycję przedstawia wydarzenia związane z drogą krajową B50 w Niemczech, 
której budowa trwa od 2009 r. i która ma połączyć region Ren-Men z belgijskimi portami 
Morza Północnego. Po czasowym zaniechaniu tego przedsięwzięcia podjęto jego realizację w 
związku z zainteresowaniem ze strony wielu podmiotów, spotkało się to jednak ze 
zdecydowanym sprzeciwem. Składający petycję utrzymuje, że omawiane połączenie 
drogowe, które obejmuje budowę szeregu wysokich mostów, doprowadziło do zniszczenia 
doliny rzeki Mozeli, nie służy żadnym pożytecznym celom, a ponadto nie jest nawet 
najszybszą trasą prowadzącą do południowo-wschodnich Niemiec. Co więcej, z uwagi na to, 
że koszty znacznie przewyższają wszelkie potencjalne korzyści, jest ono nieekonomiczne i 
służy interesom jedynie wybranej garstki osób mających koneksje polityczne. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 listopada 2014 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

Celem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 
2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci 
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transportowej1 jest ustanowienie i rozwój kompletnej transeuropejskiej sieci transportowej 
(TEN-T) dla wszystkich rodzajów transportu, co zapewni sprawne funkcjonowanie rynku 
wewnętrznego oraz zwiększy spójność gospodarczą i społeczną. 

Aby osiągnąć te cele, opracowano dwupoziomową strukturę, która obejmuje sieć 
kompleksową i sieć bazową. Sieć kompleksowa stanowi podstawowy poziom TEN-T, 
zapewniający dostępność i łączność wszystkich regionów Unii. Sieć bazowa nakłada się na 
sieć kompleksową i obejmuje jej strategicznie najważniejsze elementy.

Zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do rozporządzenia (UE) nr 1315/2013 planowane 
przedsięwzięcie dotyczące drogi krajowej B50 na odcinku Longkamp-Platten, obejmujące 
most Hochmosel, stanowi część sieci kompleksowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 
11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument „Łącząc Europę”2 przedsięwzięcie dotyczące 
drogi krajowej B50, która stanowi część TEN-T, zasadniczo kwalifikuje się do uzyskania 
unijnej pomocy finansowej.

Dotychczas Komisja nie otrzymała żadnego wniosku w sprawie unijnej pomocy finansowej 
dla przedsięwzięcia dotyczącego drogi krajowej B50, ani w ramach obecnego instrumentu 
„Łącząc Europę”, ani w ramach wcześniejszego programu TEN-T na lata 2007-2013.

Odpowiedzialność za projekty infrastrukturalne nadal ponoszą w pierwszym rzędzie i w 
głównej mierze państwa członkowskie, które są w związku z tym odpowiedzialne za kwestie 
takie jak analiza kosztów i korzyści, planowanie przebiegu trasy i zapewnienie zgodności z 
właściwymi przepisami UE. Jeśli państwo członkowskie przedłoży wniosek o unijną pomoc 
finansową, Komisja sprawdzi zgodność tego wniosku z przepisami UE, a szczególnie z 
dorobkiem wspólnotowym w dziedzinie ochrony środowiska.

                                               
1   Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1.
2   Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129.


