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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Ärende: Framställning nr 2663/2013, ingiven av H. K., tysk medborgare, om det 
meningslösa och oekonomiska motorvägsprojektet B50 i Rheinland–Pfalz 
(Tyskland)

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren beskriver utbyggnaden av den tyska motorvägen B50, som pågår sedan 2009. 
Syftet är att länka samman Rhen–Main-området med Belgiens Nordsjöhamnar. Projektet 
avbröts tillfälligt men återupptogs senare på nytt på grund av flera aktörers intresse – trots 
starkt motstånd. Framställaren hävdar att vägförbindelsen, som omfattar uppförandet av flera 
höga broar, har förstört Moseldalen, inte tjänar något vettigt syfte och inte ens är den 
snabbaste vägen till sydöstra Tyskland. Dessutom är projektet oekonomiskt, eftersom 
kostnaderna är mycket högre än några eventuella vinster, och endast några få utvalda personer 
med politiska kontakter gynnas. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 24 november 2014. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 216.6 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 28 februari 2015

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om 
unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet1 syftar till att inrätta 
och utveckla ett komplett transeuropeiskt transportnät (TENT-T) för alla transportsätt. På 
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detta sätt vill man trygga en välfungerande inre marknad och stärka den ekonomiska och 
sociala sammanhållningen. 

För att nå dessa mål har man utvecklat en struktur på två nivåer som består av ett 
övergripande nät och ett stomnät. Det övergripande nätet är TEN-T:s grund och ska 
säkerställa tillgänglighet för och sammanlänkning av alla regioner i unionen. Stomnätet ingår 
i det övergripande nätet och består av dess strategiskt viktigaste delar.

Det planerade motorvägsprojektet B50 mellan Longkamp och Platten, som inbegriper 
högbron över Mosel (Hochmoselbrücke), utgör en del av det övergripande nätet enligt 
definitionen i bilaga 1 till förordning (EU) nr 1315/2013. 

Eftersom motorgvägsprojektet B50 ingår i TEN-T är det i princip berättigat till finansiellt stöd 
från unionen enligt Europaparlamentets och rådets förordning av den 11 december 2013 om 
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa1.

Hittills har inget förslag om finansiellt stöd från unionen för motorvägsprojektet B50 lagts 
fram för kommissionen, varken inom ramen för det nuvarande FSE-programmet eller inom 
ramen för det förra TEN-T-programmet för 2007–2013. 

Medlemsstaterna är de huvudsakliga och viktigaste myndigheterna som ansvarar för 
infrastrukturprojekt och har sålunda ansvar för frågor såsom kostnads- och nyttoanalyser, 
vägplanering och efterlevnad av relevant EU-lagstiftning. Om en medlemsstat lägger fram ett 
förslag om finansiellt stöd från unionen är det kommissionens uppgift att kontrolleras 
huruvida förslaget är förenligt med EU-lagstiftningen, och i synnerhet med unionens 
regelverk på miljöområdet.
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