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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

25.3.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0284/2008, внесена от Jan Bubela, с германско гражданство, относно 
предвижданата магистрална дъга до Прага

Петиция 0993/2008, внесена от Hana Francova, с чешко гражданство, 
подкрепена от три подписа, относно неспазването от страна на чешките 
органи на Решение № 1692/96/EО на Европейския парламент и на Съвета 
относно общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна 
мрежа

1. Резюме на петиция 0284/2008

Вносителят на петицията изразява безпокойство относно предвижданата магистрална 
дъга до Прага, която е част от трансевропейския транспортен коридор IV от Берлин до 
Истанбул през Дрезден, Прага, Братислава и София. Част от тази магистрална дъга вече 
е завършена. Северозападната й част обаче все още не е изградена. Предложени са две 
алтернативи: „вариант J“ в рамките на гъсто населените покрайнини и „вариант Ss“ - да 
бъде разположена в по-слабо застроена зона, малко по-на север от покрайнините на 
Прага. Органите обаче са избрали „вариант J”, който според вносителя на петицията е в 
противоречие с принципите за опазване на околната среда, по-конкретно по отношение 
на равнищата на шум и замърсяване на въздуха, както и поради разрушаването на 
долината Drahan , последният зелен „бял дроб“, който е останал в града. Според 
вносителя на петицията при избиране на „вариант J“ чешките органи не са отчели 
желанията на обществеността и поставя въпроса дали решението съответства на 
действащото екологично и транспортно законодателство. При тези обстоятелства 
вносителят на петицията отправя молба за намеса на Европейския парламент.

Резюме на петиция 0993/2008
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Вносителката на петицията информира за магистрала, предвидена да минава край гр. 
Прага, като част от трансевропейския мултимодален транспортен коридор IV, който ще 
минава от гр. Берлин до гр. Истанбул през градовете Дрезден, Прага, Братислава и 
София. Части от магистралата вече са готови, докато други все още не са завършени. 
По отношение на планираните отсечки SOKP 518 и 519 (Ruzyne-Suchdol-Brezineves) 
вносителката на петицията изразява загриженост във връзка с неспазването на 
разпоредбите на Решение № 1692/96/EО на Европейския парламент и на Съвета 
относно общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа. 
Вносителката на петицията счита, че избраното от органите трасе води до нарушение 
на правата, свързани с околната среда, и търси съдействие от Европейския парламент.

2. Допустимост

Петиция 0284/2008. Обявена за допустима на 18 юли 2008 г.
Петиция 0993/2008. Обявена за допустима на 01 декември 2008 г.
Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Магистралната дъга край Прага е включена в мрежата TEN-T. Тя се изгражда с цел 
намаляване на трафика по вътрешните градски маршрути, свързване на всички 
магистрали и високоскоростни пътища край Прага и по този начин – даване на 
възможност за плавен транзитен трафик между всички пътни артерии, които излизат от 
Прага.

Работата е разделена на секции, от 510 до 520, които са технически и финансово 
независими и позволяват извършване на самостоятелна дейност. Някои са вече готови, 
а други са включени в ориентировъчен списък на важни проекти, включени в 
Оперативната програма за транспорт за периода 2007 г. – 2013 г.

Комисията е наясно, че съществува голяма разлика в мненията на местните жители 
относно най-подходящото хоризонтално трасе за изграждането на секция 518 Ruzyně-
Suchdol и секция 519 Suchdol-Březiněves на северозапад от града. Обсъждат се две 
трасета – „вариант J”, за който е характерно пресичането на ръка Вълтава в областта на 
община Prague-Suchdol и който е свързан с магистрала D8 на юг от Březiněves и 
„вариант Ss”, за който е характерно пресичането на река Вълтава на север от градовете 
Roztoky u Prahy и който след това е свързан с магистрала D8 в област на север от Zdiby. 
Комисията е наясно, че през 2002 г.  е предприета оценка на въздействието върху 
околната среда.

Насоките за TEN-T, очертани в Решение 1692/96/ЕО1 на Европейския парламент и на 
Съвета посочват в член 1, че „насоките очертават обща отправна рамка, 
предназначена да мотивира действията на държавите-членки, а при необходимост, и 
тези на Комисията с цел реализиране на проектите от общ интерес.“ Те не включват 
                                               
1 Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 година относно 
общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа, ОВ L 228, 
9.9.1996 г., стр.1–104.
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хармонизирани стандарти за изграждане на пътища или обиколни трасета в Европа и 
националните органи са тези, които вземат балансирани решения по всеки конкретен 
случай. Техническите спецификации на транспортните проекти, включително техните 
хоризонтални трасета, спадат към компетенциите на държавата-членка съгласно 
принципа на субсидиарност, определен в член 3б от Договора за ЕС.

Комисията е насърчила органите да предприемат независимо сравнително изследване 
на две алтернативи, за да подкрепят едно последващо решение и е предоставила 
финансова подкрепа от кохезионните фондове за техническо съдействие за тази цел. Тя 
наскоро получи копие от констатациите на сравнителното изследване, които ще 
разгледа.

До този момент не е получена следващо заявление за съфинансиране. Чешките органи 
са уведомили Комисията, че са изпратили копие от изследването на JASPERS1, 
програмата за техническа помощ, създадена съвместно през 2005 г. от Европейската 
комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и 
развитие, и който ще бъде ангажиран в последващ скрининг на секция 519 преди 
евентуално официално подаване на заявление до Комисията.

Отделните държави-членки са тези, които вземат решение във връзка с построяването 
на транспортна инфраструктура на тяхна територия, като спазват своите общностни 
задължения. В това отношение следва да се отбележи, че насоките за TEN-T не 
задължават държавите-членки да посочват технически стандарти за изграждането на 
пътища по мрежата.

Въпреки че Комисията ще проучи внимателно резултатите от сравнителното 
изследване между двата варианта и очаква да види, че констатациите й са били взети 
предвид във всяко едно следващо заявление за съфинансиране от общностни фондове, 
тя не може да се намесва по повод на определянето на хоризонталното трасе на 
проекта, при условие, че изборът, направен от националните органи, е в съответствие с 
общностното и националното законодателство, включително в областта на опазването 
на околната среда.

В това отношение Комисията е наясно, че Върховният административен съд на 
Република Чехия е длъжен да публикува решение скоро след промяна в плана за 
използване на земята на Прага, която включва „вариант J“ на магистралната дъга. 
Докато това не е налице, не може да прави допълнителни коментари относно 
предполагаемото нарушение на законодателството в областта на околната среда.

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 25 март 2010 г.

Магистралната дъга край Прага е включена в мрежата TEN-T. Тя се изгражда с цел 
намаляване на трафика по вътрешните градски маршрути, свързване на всички 
магистрали и високоскоростни пътища край Прага и по този начин – даване на 

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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възможност за плавен транзитен трафик между всички пътни артерии, които излизат от 
Прага.

Работата е разделена на секции, от 510 до 520, които са технически и финансово 
независими и позволяват извършване на самостоятелна дейност. Някои са вече готови, 
а други са включени в ориентировъчен списък на важни проекти, включени в 
Оперативната програма за транспорт за периода 2007 г. – 2013 г.

Комисията е наясно, че съществува голяма разлика в мненията на местните жители 
относно най-подходящото хоризонтално трасе за изграждането на секция 518 Ruzyně-
Suchdol и секция 519 Suchdol-Březiněves на северозапад от града. Обсъждат се две 
трасета – „вариант J”, за който е характерно пресичането на ръка Вълтава в областта на 
община Prague-Suchdol и който е свързан с магистрала D8 на юг от Březiněves и 
„вариант Ss”, за който е характерно пресичането на река Вълтава на север от градовете 
Roztoky u Prahy и който след това е свързан с магистрала D8 в област на север от Zdiby. 
Комисията е наясно, че през 2002 г.  е предприета оценка на въздействието върху 
околната среда.

Насоките за TEN-T, очертани в Решение 1692/96/ЕО1 на Европейския парламент и на 
Съвета посочват в член 1, че „насоките очертават обща отправна рамка, 
предназначена да мотивира действията на държавите-членки, а при необходимост, и 
тези на Комисията с цел реализиране на проектите от общ интерес.“ Те не включват 
хармонизирани стандарти за изграждане на пътища или обиколни трасета в Европа и 
националните органи са тези, които вземат балансирани решения по всеки конкретен 
случай. Техническите спецификации на транспортните проекти, включително техните 
хоризонтални трасета, спадат към компетенциите на държавата-членка съгласно 
принципа на субсидиарност, определен в член 3б от Договора за ЕС.

Комисията е насърчила органите да предприемат независимо сравнително изследване 
на две алтернативи, за да подкрепят едно последващо решение и е предоставила 
финансова подкрепа от кохезионните фондове за техническо съдействие за тази цел. Тя 
наскоро получи копие от констатациите на сравнителното изследване, които ще 
разгледа.

До този момент не е получена следващо заявление за съфинансиране. Чешките органи 
са уведомили Комисията, че са изпратили копие от изследването на JASPERS2, 
програмата за техническа помощ, създадена съвместно през 2005 г. от Европейската 
комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и 
развитие, и който ще бъде ангажиран в последващ скрининг на секция 519 преди 
евентуално официално подаване на заявление до Комисията.

                                               
1 Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 година относно 
общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа, ОВ L 228, 
9.9.1996 г., стр.1–104.
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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Отделните държави-членки са тези, които вземат решение във връзка с построяването 
на транспортна инфраструктура на тяхна територия, като спазват своите общностни 
задължения. В това отношение следва да се отбележи, че насоките за TEN-T не 
задължават държавите-членки да посочват технически стандарти за изграждането на 
пътища по мрежата.

Въпреки че Комисията ще проучи внимателно резултатите от сравнителното 
изследване между двата варианта и очаква да види, че констатациите й са били взети 
предвид във всяко едно следващо заявление за съфинансиране от общностни фондове, 
тя не може да се намесва по повод на определянето на хоризонталното трасе на 
проекта, при условие, че изборът, направен от националните органи, е в съответствие с 
общностното и националното законодателство, включително в областта на опазването 
на околната среда. Комисията е наясно, че южният вариант („J”, през Suchdol) е бил 
препоръчан от експертите от съвместна правителствена комисия по транспорт и околна 
среда като най-подходящото хоризонтално трасе.

В това отношение Комисията е наясно, че в началото на 2010 г. Върховният 
административен съд на Република Чехия е публикувал решение, в което се 
постановява, че общината на Прага е предложила промените в плана за използване на 
земята на Прага. Тези промени ще позволят да започне изкупуване на земята и 
изготвяне на документацията за получаване на разрешение за строеж. Това означава, че 
процесът на промяна в плана за използване на земята на Прага трябва да започне 
отначало, в противен случай южният вариант („J”, през Suchdol) не може да получи 
необходимите разрешителни. Докато този процес не е завършен, Комисията не може да 
прави допълнителни коментари относно предполагаемото нарушение на 
законодателството в областта на околната среда.


