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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0284/2008, του Jan Bubela, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
σχεδιαζόμενη περιφερειακή οδό της Πράγας

Αναφορά 0993/2008, της Hana Francova, τσεχικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με μη συμμόρφωση των τσεχικών 
αρχών προς την απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου περί  των κοινοτικών προσανατολισμών για την 
ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

1. Περίληψη της αναφοράς 0284/2008

Ο αναφέρων εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη σχεδιαζόμενη περιφερειακή οδό της 
Πράγας που αποτελεί τμήμα του διευρωπαϊκού πολυτροπικού διαδρόμου IV από το Βερολίνο 
στην Κωνσταντινούπολη μέσω Δρέσδης, Πράγας, Μπρατισλάβας και Σόφιας. Τμήμα της 
περιφερειακής οδού έχει ήδη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, το βορειοδυτικό τμήμα δεν έχει ακόμη 
κατασκευαστεί. Έχουν προταθεί δύο εναλλακτικές λύσεις: η "εκδοχή J" διαμέσου των 
πυκνοκατοικημένων βόρειων προαστίων και η "εκδοχή Ss" που βρίσκεται σε λιγότερο 
οικοδομημένη περιοχή, βορειότερα στα περίχωρα της Πράγας. Οι αρχές έχουν επιλέξει την 
"εκδοχή J", η οποία κατά τον αναφέροντα αντίκειται στις περιβαλλοντικές αρχές, ιδίως από 
την άποψη των επιπέδων θορύβου και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και της καταστροφής 
της κοιλάδας Drahan, του τελευταίου εναπομείναντα πνεύμονα πρασίνου της πόλης. Ο 
αναφέρων υποστηρίζει ότι, επιλέγοντας την "εκδοχή J", οι τσεχικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη 
τις επιθυμίες της κοινής γνώμης και ερωτά εάν η απόφαση συνάδει με την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον και τις μεταφορές. Ζητεί, συνεπώς, την παρέμβαση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περίληψη της αναφοράς 0993/2008
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Η αναφέρουσα κάνει λόγο για τον σχεδιαζόμενο αυτοκινητόδρομο γύρω από την Πράγα που 
θα αποτελεί τμήμα του διαδρόμου πολυτροπικών μεταφορών IV των διευρωπαϊκών δικτύων, 
ο οποίος θα συνδέει το Βερολίνο με την Κωνσταντινούπολη μέσω Δρέσδης, Πράγας, 
Μπρατισλάβας και Σόφιας. Τμήματα του αυτοκινητοδρόμου είναι ήδη έτοιμα, ενώ άλλα δεν 
έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Αναφορικά με τα σχεδιαζόμενα τμήματα SOKP 518 και 519 
(Ruzyne-Suchdol-Brezineves) η αναφέρουσα εκφράζει ανησυχία για μη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της απόφασης 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών. Επιπλέον, η αναφέρουσα θεωρεί ότι η χάραξη που επελέγη από τις αρχές 
συνεπάγεται παραβιάσεις των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων και επομένως ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0284/2008 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 18 Ιουλίου 2008.
Η αναφορά 0993/2008 χαρακτηρίστηκε παραδεκτή την 1η Δεκεμβρίου 2008.
Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Μαρτίου 2009.

Η περιφερειακή οδός της Πράγας εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). 
Κατασκευάζεται προκειμένου να μειωθεί η κίνηση στο οδικό δίκτυο των πόλεων, να 
συνδεθούν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας που βρίσκονται κοντά 
στην Πράγα και με τον τρόπο αυτόν να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση της διερχόμενης 
κυκλοφορίας σε όλες τις οδικές αρτηρίες που οδηγούν εκτός Πράγας.

Το έργο χωρίζεται σε τμήματα, από το 510 έως το 520, τα οποία από τεχνικής και 
οικονομικής άποψης είναι ανεξάρτητα και μπορούν να εκτελούν αυτόνομες λειτουργίες. 
Ορισμένα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και άλλα περιέχονται στον ενδεικτικό κατάλογο μεγάλων 
έργων που περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταφορών 2007-2013.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι τοπικά οι γνώμες διίστανται σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την 
καταλληλότερη χάραξη για την κατασκευή του τμήματος 518 Ruzyně-Suchdol και του 
τμήματος 519 Suchdol-Březiněves στα βορειοδυτικά της πόλης. Δύο χαράξεις βρίσκονται 
υπό συζήτηση – η εκδοχή "J", που χαρακτηρίζεται από τη διάβαση του ποταμού Vltava στην 
περιοχή του δήμου Prague-Suchdol και συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο D8 νότια του 
Březiněves, και η εκδοχή "Ss", που χαρακτηρίζεται από τη διάβαση του ποταμού Vltava 
βόρεια της πόλης Roztoky u Prahy και στη συνέχεια συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο D8 
στην περιοχή βόρεια του Zdiby. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι διενεργήθηκε εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων το 2002.

Το άρθρο 1 της απόφασης 1692/96/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ αναφέρει ότι οι 

                                               
1 Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 
1996 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
ΕΕ L 228 της 9.9.1996, σ. 1–104
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προσανατολισμοί συνιστούν γενικό πλαίσιο αναφοράς για την ενθάρρυνση των δράσεων των 
κρατών μελών και, ενδεχομένως, της Κοινότητας με στόχο την υλοποίηση σχεδίων κοινού 
ενδιαφέροντος. Δεν περιλαμβάνουν εναρμονισμένα πρότυπα για την κατασκευή οδών ή 
παρακαμπτήριων δρόμων στην Ευρώπη και εναπόκειται στις εθνικές αρχές να λαμβάνουν 
ισορροπημένες αποφάσεις σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση. Οι τεχνικές προδιαγραφές των 
έργων μεταφορών, περιλαμβανομένης της χάραξής τους, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 
εκάστοτε κράτους μέλους σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 
3β της Συνθήκης ΕΕ.

Η Επιτροπή ενθάρρυνε τις αρχές να διεξάγουν ανεξάρτητη συγκριτική μελέτη των δύο 
εναλλακτικών λύσεων προς στήριξη της μετέπειτα απόφασης και παρέχει χρηματοδοτική 
υποστήριξη από ταμεία συνοχής για τεχνική βοήθεια προς τον σκοπό αυτό. Έλαβε πρόσφατα 
αντίγραφο των πορισμάτων της συγκριτικής μελέτης, το οποίο θα εξετάσει πάραυτα.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί νέα αιτήματα συγχρηματοδότησης. Οι τσεχικές αρχές 
ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι απέστειλαν αντίγραφο της μελέτης στο JASPERS1, το μέσο 
παροχής τεχνικής βοήθειας που δημιουργήθηκε το 2005 από κοινού από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το οποίο θα συμμετέχει στον μετέπειτα έλεγχο του 
τμήματος 519 πριν από ενδεχόμενη επίσημη υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή.

Εναπόκειται στα μεμονωμένα κράτη μέλη να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την 
κατασκευή υποδομών μεταφορών στην επικράτειά τους, τηρώντας όμως ταυτόχρονα τις 
κοινοτικές υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι οι προσανατολισμοί 
για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ορίζουν τεχνικές 
προδιαγραφές για την οδοποιία στο δίκτυο.

Παρότι η Επιτροπή θα μελετήσει προσεκτικά τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης 
μεταξύ των δύο επιλογών και αναμένει να ληφθούν υπόψη τα πορίσματά της σε τυχόν 
μετέπειτα αίτημα συγχρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους, δεν μπορεί να παρέμβει στον 
καθορισμό της χάραξης ενός έργου, όταν οι αποφάσεις που έχουν λάβει οι εθνικές αρχές 
συμμορφώνονται με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή γνωρίζει ότι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τσεχικής 
Δημοκρατίας πρόκειται να εκδώσει απόφαση σύντομα σχετικά με μια αλλαγή στο 
χωροταξικό σχέδιο της Πράγας που περιλαμβάνει την εκδοχή "J" της περιφερειακής οδού. 
Μέχρι την έκδοση της εν λόγω απόφασης, η Επιτροπή δεν μπορεί να διατυπώσει περαιτέρω 
σχόλια για την εικαζόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

4. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2010.

Η περιφερειακή οδός της Πράγας εντάσσεται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). 
Κατασκευάζεται προκειμένου να μειωθεί η κίνηση στο οδικό δίκτυο των πόλεων, να 
συνδεθούν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας που βρίσκονται κοντά 
στην Πράγα και με τον τρόπο αυτόν να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση της διερχόμενης 

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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κυκλοφορίας σε όλες τις οδικές αρτηρίες που οδηγούν εκτός Πράγας.

Το έργο χωρίζεται σε τμήματα, από το 510 έως το 520, τα οποία από τεχνικής και 
οικονομικής άποψης είναι ανεξάρτητα και μπορούν να εκτελούν αυτόνομες λειτουργίες. 
Ορισμένα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και άλλα περιέχονται στον ενδεικτικό κατάλογο μεγάλων 
έργων που περιλαμβάνεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταφορών 2007-2013.

Η Επιτροπή γνωρίζει ότι σε τοπικό επίπεδο οι γνώμες διίστανται σε μεγάλο βαθμό όσον 
αφορά την καταλληλότερη χάραξη για την κατασκευή του τμήματος 518 Ruzyně-Suchdol και 
του τμήματος 519 Suchdol-Březiněves στα βορειοδυτικά της πόλης. Δύο χαράξεις βρίσκονται 
υπό συζήτηση - η εκδοχή "J", που χαρακτηρίζεται από τη διάβαση του ποταμού Vltava στην 
περιοχή του δήμου Prague-Suchdol και συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο D8 νότια του 
Březiněves, και η εκδοχή "Ss", που χαρακτηρίζεται από τη διάβαση του ποταμού Vltava 
βόρεια της πόλης Roztoky u Prahy και στη συνέχεια συνδέεται με τον αυτοκινητόδρομο D8 
στην περιοχή βόρεια του Zdiby. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι διενεργήθηκε εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων το 2002.

Το άρθρο 1 της απόφασης 1692/96/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ αναφέρει ότι οι 
προσανατολισμοί συνιστούν γενικό πλαίσιο αναφοράς για την ενθάρρυνση των δράσεων των 
κρατών μελών και, ενδεχομένως, της Κοινότητας με στόχο την υλοποίηση σχεδίων κοινού 
ενδιαφέροντος. Δεν περιλαμβάνουν εναρμονισμένα πρότυπα για την κατασκευή οδών ή 
παρακαμπτήριων δρόμων στην Ευρώπη και εναπόκειται στις εθνικές αρχές να λαμβάνουν 
ισορροπημένες αποφάσεις σε κάθε συγκεκριμένη υπόθεση. Οι τεχνικές προδιαγραφές των 
έργων μεταφορών, περιλαμβανομένης της χάραξής τους, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του 
εκάστοτε κράτους μέλους σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 
3β της Συνθήκης ΕΕ. 

Η Επιτροπή ενθάρρυνε τις αρχές να διεξαγάγουν ανεξάρτητη συγκριτική μελέτη των δύο 
εναλλακτικών λύσεων προς στήριξη της μετέπειτα απόφασης και παρέχει χρηματοδοτική 
υποστήριξη από ταμεία συνοχής για τεχνική βοήθεια προς τον σκοπό αυτόν. Έλαβε 
αντίγραφο των πορισμάτων της συγκριτικής μελέτης, το οποίο και θα εξετάσει. 

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί νέα αιτήματα συγχρηματοδότησης. Οι τσεχικές αρχές 
ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι απέστειλαν αντίγραφο της μελέτης στο JASPERS2, το μέσο 
παροχής τεχνικής βοήθειας που δημιουργήθηκε το 2005 από κοινού από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το οποίο θα συμμετέχει στον μετέπειτα έλεγχο του 
τμήματος 519 πριν από ενδεχόμενη επίσημη υποβολή αιτήματος στην Επιτροπή.

Εναπόκειται στα μεμονωμένα κράτη μέλη να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την 
κατασκευή υποδομών μεταφορών στην επικράτειά τους, τηρώντας όμως ταυτόχρονα τις 
κοινοτικές υποχρεώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι οι προσανατολισμοί 

                                               
1 Απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 
1996 περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, 
EE L 228 της 9.9.1996, σ. 1-104
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ δεν υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να ορίζουν τεχνικές 
προδιαγραφές για την οδοποιία στο δίκτυο.

Παρότι η Επιτροπή θα μελετήσει προσεκτικά τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης 
μεταξύ των δύο επιλογών και αναμένει να ληφθούν υπόψη τα πορίσματά της σε τυχόν 
μετέπειτα αίτημα συγχρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους, δεν μπορεί να παρέμβει στον 
καθορισμό της χάραξης ενός έργου, όταν οι αποφάσεις που έχουν λάβει οι εθνικές αρχές 
συμμορφώνονται με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Η Επιτροπή γνωρίζει ότι η νότια εκδοχή 
("J" μέσω του Suchdol) συστάθηκε από μια μεικτή κυβερνητική επιτροπή εμπειρογνωμόνων 
μεταφορών και περιβάλλοντος ως η καταλληλότερη χάραξη. 

Επιπλέον, η Επιτροπή γνωρίζει ότι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Τσεχικής 
Δημοκρατίας εξέδωσε απόφαση στις αρχές του 2010· απέρριψε τις αλλαγές στο σχέδιο 
χρήσης γης της Πράγας που είχε προτείνει ο δήμος της Πράγας. Οι αλλαγές αυτές θα 
επέτρεπαν τη δρομολόγηση της διαδικασίας της αγοράς της γης και της κατάρτισης των 
εγγράφων της άδειας κατασκευής. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της αλλαγής του σχεδίου 
χρήσης γης της Πράγας πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή· ειδάλλως, η νότια εκδοχή ("J"
μέσω του Suchdol) δεν θα μπορέσει να λάβει τις απαραίτητες άδειες. Μέχρι την περάτωση 
της συγκεκριμένης διαδικασίας, η Επιτροπή δεν μπορεί να διατυπώσει περαιτέρω σχόλια για 
την εικαζόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.


