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Subiect: Petiția nr. 2663/2013, adresată de H. K, de cetățenie germană, privind 
proiectul autostrăzii B50 din Renania-Palatinat (Germania), pe care acesta îl 
consideră a fi inutil și o risipă de resurse

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie evoluțiile privind autostrada B50, care se află în construcție în Germania 
din 2009 și al cărei obiectiv este să lege zona Rin-Main de porturile belgiene de la Marea 
Nordului. După ce a fost temporar abandonat, proiectul a fost reluat mai târziu în urma 
interesului manifestat de o serie de operatori, în ciuda unei opoziții puternice. Petiționarul 
susține că legătura rutieră, care implică construirea unei serii de viaducte, a distrus valea 
râului Mosela, nu are niciun scop util și nici măcar nu este calea cea mai rapidă spre sud-estul 
Germaniei. Mai mult, aceasta reprezintă o risipă de resurse, dat fiind că costurile depășesc cu 
mult orice potențiale beneficii și servește interesele doar a câtorva persoane cu relații în lumea 
politică. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 24 noiembrie 2014. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 216 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 februarie 2015

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de 
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transport1 are drept obiective stabilirea și dezvoltarea unei rețele complete transeuropene de 
transport (TEN-T) pentru toate modurile de transport, asigurând astfel buna funcționare a 
pieței interne și consolidând coeziunea economică și socială. 

În vederea atingerii acestor obiective, s-a dezvoltat o structură pe două niveluri, care cuprinde 
o rețea globală și o rețea centrală. Rețeaua globală reprezintă nivelul de bază al TEN-T, 
asigurând accesibilitatea și conectivitatea tuturor regiunilor din Uniune. Rețeaua centrală se 
suprapune rețelei globale și cuprinde acele părți ale acesteia cu cea mai mare importanță 
strategică.

Proiectul planificat al autostrăzii B50 Longkamp-Platten, care include podul Hochmosel, face 
parte din rețeaua globală, astfel cum este definită la anexa I din Regulamentul (UE) 
nr.1315/2013. 

Făcând parte din TEN-T, proiectul autostrăzii B50 este, în principiu, eligibil pentru a primi 
asistență financiară a Uniunii, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1316/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului 
pentru Interconectarea Europei2.

Până acum, Comisia nu a primit nicio propunere pentru asistența financiară a Uniunii pentru 
proiectul autostrăzii B50, nici în cadrul programului actual MIE, nici în cadrul programului 
anterior TEN-T 2007-2013.

Statele membre rămân prima și cea mai importantă autoritate responsabilă pentru proiectele 
de infrastructură și, prin urmare, sunt responsabile în ceea ce privește chestiuni precum 
analiza cost-beneficii, planificarea rutelor și respectarea legislației relevante a UE. În cazul în 
care un stat membru prezintă o propunere pentru asistența financiară a Uniunii, Comisia va 
verifica conformitatea propunerii cu legislația UE și, în special, cu acquis-ul în domeniul 
mediului.
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