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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 2663/2013 ktorú predkladá H. K., nemecký štátny príslušník, o 
údajne nezmyselnom a nehospodárnom projekte diaľnice B50 v Porýní-
Falcku (Nemecko)

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície opisuje vývoj v súvislosti s diaľnicou B50, ktorá je v Nemecku vo 
výstavbe od roku 2009 a ktorá by mala prepojiť rýnsko-mohanskú oblasť s belgickými 
prístavmi v Severnom mori. V projekte, ktorý bol dočasne pozastavený, sa neskôr pre záujem 
viacerých prevádzkovateľov pokračovalo, a to i napriek výraznému opozícii. Predkladateľ 
tvrdí, že cestné spojenie, ktoré znamená výstavbu niekoľkých vysokých mostov, zničilo 
údolie rieky Mosela, je nezmyselné a dokonca nie je ani najrýchlejším spojením s 
juhovýchodným Nemeckom. Okrem toho je zbytočne drahé, keďže náklady zďaleka 
prevažujú akékoľvek možné zisky, a slúži iba záujmom niekoľkých osôb s politickými 
kontaktmi.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 24. novembra 2014. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 216 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. februára 2015

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1315/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 11. decembra 2013 o 
usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete1 je ustanoviť a vypracovať 

                                               
1   Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 1.
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kompletnú transeurópsku dopravnú sieť (TEN-T) pre všetky druhy dopravy a zabezpečiť tak 
bezproblémové fungovanie vnútorného trhu a posilnenie hospodárskej a sociálnej súdržnosti.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa vytvorila dvojúrovňová štruktúra, ktorá pozostáva z 
komplexnej a základnej siete. Komplexná sieť predstavuje základnú úroveň TEN-T 
zabezpečujúcu dostupnosť a prepojenie všetkých regiónov v Únii. Základná sieť sa prekrýva s 
komplexnou sieťou a pozostáva z jej strategicky najvýznamnejších súčastí.

Plánovaný projekt diaľnice B 50 Longkamp-Platten, ktorý zahŕňa most Hochmosel, je 
súčasťou komplexnej siete, ako sa vymedzuje v prílohe 1 k nariadeniu (EÚ) č. 1315/2013.

Keďže projekt diaľnice B 50 je súčasťou TEN-T, je v zásade oprávnený na finančnú pomoc 
Únie v súlade s nariadením (EÚ) č. 1316/2013 Európskeho parlamentu a Rady z 11. decembra 
2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy.1

V súvislosti s projektom diaľnice B 50 nebol Komisii doteraz predložený žiaden návrh na 
finančnú pomoc Únie, ani na základe súčasného programu NPE, ani v rámci programu TEN-T 
na roky 2007 – 2013.

V prvom rade sú to členské štáty, ktoré majú pri príprave projektov infraštruktúry 
najdôležitejšie postavenie, a preto sú zodpovedné za otázky, ako je analýza nákladov a 
výnosov, plánovanie trasy a dodržiavanie príslušných právnych predpisov EÚ. V prípade, že 
členský štát predkladá návrh na finančnú pomoc Únie, Komisia skontroluje, či je návrh v 
súlade s právnymi predpismi EÚ a najmä s acquis v oblasti životného prostredia.

                                               
1   Ú. v. EÚ L 348, 20.12.2013, s. 129.


