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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0284/2008 af Jan Bubela, tysk statsborger, om motorringvejen 
omkring Prag

Andragende 0993/2008 af Hana Francova, tjekkisk statsborger, og 3 
medunderskrivere, om de tjekkiske myndigheders manglende håndhævelse af 
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF om Fællesskabets 
retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet

1. Sammendrag af 0284/2008

Andrageren henviser til den planlagte motorringvej omkring Prag, der er en del af den 
transeuropæiske multimodale korridor IV, der skal gå fra Berlin til Istanbul via Dresden, Prag, 
Bratislava og Sofia. Dele af motorringvejen er allerede færdige, men man mangler stadig dens 
nordvestlige afsnit, og hertil er der forelagt to alternativer, den såkaldte J-variant gennem de 
tæt bebyggede nordlige forstæder og Ss-varianten længere mod nord i udkanten af Prag, hvor 
bebyggelsen er mindre tæt. De ansvarlige myndigheder har imidlertid valgt J-varianten, 
hvilket andrageren betragter som værende i modstrid med de gældende miljøprincipper, og 
han henviser navnlig til den med projektet forbundne støj- og luftforurening samt 
ødelæggelsen af Drahan-dalen, der er byens sidste "grønne lunge". Da andrageren mener, at 
de tjekkiske myndigheder i deres valg af J-varianten har undladt at tilgodese borgernes tarv, 
og da han betvivler, at den trufne afgørelse er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU's 
på området gældende miljø- og transportlovgivning, anmoder han Europa-Parlamentet om at 
tage sagen op.

Sammendrag af 0993/2008

Andrageren henviser til den planlagte motorringvej omkring Prag, der er en del af den 
transeuropæiske multimodale korridor IV, der skal gå fra Berlin til Istanbul via 
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Dresden, Prag, Bratislava og Sofia. Dele af motorringvejen er allerede færdige, medens 
andre endnu ikke er gennemført. Andrageren påpeger i den forbindelse, at de planlagte 
vejafsnit SOKP 518 og 519 (Ruzyne-Suchdol-Brezineves) er i modstrid med 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF om 
Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet.
Andrageren betragter endvidere den af de ansvarlige myndigheder valgte variant som 
værende uforenelig med de gældende principper om borgernes miljørettigheder, og hun 
anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0284/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. juli 2008).
Andragende 0993/2008 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 
2008). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. marts 2009.

"Prag-ringvejen indgår i TEN-T-nettet. Den anlægges for at mindske trafikken på de indre 
byveje, for at forbinde alle motorveje og hurtigveje omkring Prag og dermed sikre 
transittrafikken en smidig overgang mellem alle de færdselsårer, der udgår fra Prag.

Vejarbejdet deles op i afsnit 510 til 520, der er teknisk og finansielt uafhængige og kan 
operere uafhængigt af hinanden. Nogle er allerede færdige, mens andre er omfattet af den 
vejledende liste over større projekter i det operationelle transportprogram for 2007-2013.

Kommissionen er klar over, at der lokalt er mange forskellige meninger om, hvad der vil være 
den mest hensigtsmæssige linjeføring af afsnit 518 Ruzyně-Suchdol og afsnit 519 Suchdol-
Březiněves nordvest for byen. To linjeføringer har været drøftet, en J-variant, der krydser 
Vltava-floden i kommunen Prag-Suchdol og forbindes til D8-motorvejen syd for Březiněves, 
og en Ss-variant, der krydser Vltava-floden nord for byen Roztoky u Prahy og dernæst 
forbindes til D8-motorvejen nord for Zdiby. Kommissionen er bekendt med den 
miljøkonsekvensanalyse, der blev gennemført i 2002.

I henhold til TEN-T-retningslinjerne i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
1692/96/EF1 fastsættes det i artikel 1, at retningslinjerne "udgør en generel referenceramme, 
der skal tilskynde til aktioner i medlemsstaterne samt eventuelt på fællesskabsplan med 
henblik på at realisere projekter af fælles interesse." De omfatter ikke harmoniserede 
standarder for anlæg af omfartsveje i Europa, og det er op til de nationale myndigheder at 
foretage afbalancerede vurderinger i hvert enkelt tilfælde. Transportprojekters tekniske 
specifikationer, herunder deres linjeføring, henhører under medlemsstatens 
kompetenceområde i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet som defineret i EU-
traktatens artikel 3b.

Kommissionen tilskyndede myndighederne til at foretage en uvildig komparativ analyse af de 
to alternativer som støtte for en efterfølgende beslutning og har i den henseende ydet 
økonomisk støtte fra samhørighedsfonde til teknisk bistand. Kommissionen modtog for nylig 
                                               
1 Europa-Parlamentet og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for 
udvikling af det transeuropæiske transportnet, EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1–104.
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en kopi af resultaterne af den komparative analyse, som den nu vil tage under overvejelse.  

Der er til dato ikke blevet indgivet nogen yderligere ansøgning om medfinansiering. De 
tjekkiske myndigheder har meddelt Kommissionen, at de har sendt en kopi af undersøgelsen 
til Jaspers1, en facilitet for teknisk bistand, der blev oprettet i 2005 af Kommissionen, Den 
Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling i 
fællesskab, og som vil blive inddraget i en efterfølgende vurdering af afsnit 519 forud for 
indsendelsen af en eventuel formel ansøgning til Kommissionen.

Konklusion

Det er op til de enkelte medlemsstater at træffe beslutninger om anlæg af 
transportinfrastruktur på deres område, samtidig med at de skal overholde deres 
fællesskabsforpligtelser. Det skal i den forbindelse bemærkes, at TEN-T-retningslinjerne ikke 
pålægger medlemsstaterne bestemte tekniske standarder for anlæg af veje på netværket.

Selv om Kommissionen nøje vil undersøge resultatet af den komparative analyse af de to 
varianter og forventer, at der tages højde for resultatet i eventuelle efterfølgende ansøgninger 
om medfinansiering fra fællesskabsfonde, må den ikke blande sig i valget af et projekts 
linjeføring, såfremt de nationale myndigheders valg er i overensstemmelse med Fællesskabets 
og den nationale lovgivning, herunder om miljøbeskyttelse.

Kommissionen er i den forbindelse klar over, at Den Tjekkiske Republiks øverste 
forvaltningsdomstol inden længe forventes at offentliggøre en dom vedrørende en ændring af 
byplanen for Prag, som omfatter J-varianten af ringvejen. Indtil denne foreligger, kan 
Kommissionen ikke fremsætte yderligere bemærkninger til den påståede overtrædelse af 
miljølovgivningen.

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 25. marts 2010.

"Prag-ringvejen indgår i TEN-T-nettet. Den anlægges for at mindske trafikken på de indre 
byveje, for at forbinde alle motorveje og hurtigveje omkring Prag og dermed sikre 
transittrafikken en smidig overgang mellem alle de færdselsårer, der udgår fra Prag.

Vejarbejdet deles op i afsnit 510 til 520, der er teknisk og finansielt uafhængige og kan 
operere uafhængigt af hinanden. Nogle er allerede færdige, mens andre er omfattet af den 
vejledende liste over større projekter i det operationelle transportprogram for 2007-2013.

Kommissionen er klar over, at der lokalt er mange forskellige holdninger til, hvad der vil være 
den mest hensigtsmæssige linjeføring af afsnit 518 Ruzyně-Suchdol og afsnit 519 Suchdol-
Březiněves nordvest for byen. To linjeføringer har været drøftet, en J-variant, der krydser 
Vltava-floden i kommunen Prag-Suchdol og forbindes til D8-motorvejen syd for Březiněves, 
og en Ss-variant, der krydser Vltava-floden nord for byen Roztoky u Prahy og dernæst 
forbindes til D8-motorvejen nord for Zdiby. Kommissionen er bekendt med den 
miljøkonsekvensanalyse, der blev gennemført i 2002.

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm.
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I henhold til TEN-T-retningslinjerne i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning 1692/96/EF1

fastsættes det i artikel 1, at retningslinjerne "udgør en generel referenceramme, der skal 
tilskynde til aktioner i medlemsstaterne samt evt. på fællesskabsplan med henblik på at 
realisere projekter af fælles interesse."  De omfatter ikke harmoniserede standarder for anlæg 
af omfartsveje i Europa, og det er op til de nationale myndigheder at foretage afbalancerede 
vurderinger i hvert enkelt tilfælde. Transportprojekters tekniske specifikationer, herunder 
deres linjeføring, henhører under medlemsstatens kompetenceområde i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet som defineret i EU-traktatens artikel 3b. 

Kommissionen tilskyndede myndighederne til at foretage en uvildig komparativ analyse af de 
to alternativer som støtte for en efterfølgende beslutning og har i den henseende ydet 
økonomisk støtte fra samhørighedsfonde til teknisk bistand. Kommissionen har modtaget en 
kopi af resultaterne af den komparative analyse, som den vil tage under overvejelse.  

Der er til dato ikke blevet indgivet nogen yderligere ansøgning om medfinansiering. De 
tjekkiske myndigheder har meddelt Kommissionen, at de har sendt en kopi af undersøgelsen 
til JASPERS2, en facilitet for teknisk bistand, der blev oprettet i 2005 af Kommissionen, Den 
Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling i 
fællesskab, og som vil blive inddraget i en efterfølgende vurdering af afsnit 519 forud for 
indsendelsen af en eventuel formel ansøgning til Kommissionen.

Det er op til de enkelte medlemsstater at træffe beslutninger om anlæg af 
transportinfrastruktur på deres område, samtidig med at de skal overholde deres 
fællesskabsforpligtelser. Det skal i den forbindelse bemærkes, at TEN-T-retningslinjerne ikke 
pålægger medlemsstaterne bestemte tekniske standarder for anlæg af veje på netværket.

Selv om Kommissionen nøje vil undersøge resultatet af den komparative analyse af de to 
varianter og forventer, at der tages højde for resultatet i eventuelle efterfølgende ansøgninger 
om medfinansiering fra fællesskabsfonde, må den ikke blande sig i valget af et projekts 
linjeføring, såfremt de nationale myndigheders valg er i overensstemmelse med Fællesskabets 
og den nationale lovgivning, herunder om miljøbeskyttelse. Kommissionen er bekendt med, at 
sydvarianten ("J" via Suchdol) er blevet anbefalet af et blandet statsligt udvalg bestående af 
transport- og miljøeksperter som den mest passende linjeføring. 

Kommissionen er desuden klar over, at Den Tjekkiske Republiks øverste forvaltningsdomstol 
har afsagt en dom i starten af 2010, hvori den udelukker de ændringer i byplanen for Prag, 
som var blevet foreslået af Prags kommunale myndigheder. Disse ændringer ville give 
mulighed for at indlede opkøbet af land og begynde at forberede 
byggetilladelsesdokumentationen.Det betyder, at processen med at ændre byplanen for Prag 
skal starte fra begyndelsen, hvis sydvarianten ("J" via Suchdol) skal få de nødvendige 
tilladelser. Indtil denne proces er afsluttet, kan Kommissionen ikke fremsætte yderligere 
bemærkninger til den påståede overtrædelse af miljølovgivningen."

                                               
1 Europa-Parlamentet og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for 
udvikling af det transeuropæiske transportnet, EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1–104.
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm.


