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Tárgy: Jan Bubela, német állampolgár által benyújtott 0284/2008. számú petíció a 
tervezett prágai körgyűrűről

Hana Francova, cseh állampolgár által benyújtott, további 3 aláírást tartalmazó 
0993/2008. számú petíció arról, hogy a cseh hatóságok nem hajtották végre a 
transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi 
iránymutatásokról szóló 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatot

1. A 0284/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a tervezett prágai körgyűrű miatt, amely a Berlintől 
Isztanbulig haladó, Drezdát, Prágát, Pozsonyt és Szófiát érintő IV. transzeurópai multimodális 
folyosó része lenne. A körgyűrű egy része már elkészült, az északnyugati szakasz azonban 
még nem épült meg. Két javaslat született: a „J változat”, amely a sűrűn lakott északi 
külvárosokat érintené, és az „Ss változat”, amely egy kevésbé beépített területen haladna át, 
északabbra Prága külvárosaitól. A hatóságok azóta már a „J változat” mellett döntöttek, ami a 
petíció benyújtója szerint ellentétes a környezetvédelmi elvekkel, különösen ami a zajszintet 
és a légszennyezést illeti, továbbá a város utolsó megmaradt zöld területének, a Drahan-
völgynek a pusztulásával járna. A petíció benyújtója szerint a „J változat” kiválasztásával a 
cseh hatóságok nem vették figyelembe az emberek akaratát, és kétségbe vonja, hogy a 
határozat összhangban lenne az EU hatályos környezetvédelmi és közlekedései 
jogszabályaival. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament intézkedését kéri.

A 0993/2008. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója a Prága körül tervezett autópályára utal, amely a transzeurópai 
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multimodális tengely IV. része, és Berlinből indul ki, Drezdán, Prágán és Szófián halad át és 
Isztambulban ér véget. Az autópálya körgyűrű egyes részei már elkészültek, mások még nem 
kerültek kivitelezésre. A petíció benyújtója rámutat, hogy a tervezett SOKP 518 és 519 
(Ruzyne–Suchdol–Brezineves) útszakasz ellentétes a transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló 1692/96/EK parlamenti és tanácsi 
határozattal. A petíció benyújtója továbbá úgy véli, hogy az illetékes hatóságok által 
választott változat összeegyeztethetetlen az állampolgárok környezetvédelemmel kapcsolatos, 
jelenleg érvényben lévő jogaival, és kéri az Európai Parlament beavatkozását.

2. Elfogadhatóság

0284/2008. számú petíció. Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 18.
0993/2008. számú petíció. Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. december 1.
Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint 
nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. március 20.

A prágai körgyűrű a TEN-T hálózat része. Azért épül, hogy csökkentse a forgalmat a belső 
városi utakon, összekösse az összes autópályát és gyorsforgalmi utat Prága közelében, és 
ezáltal lehetővé tegye az átmenő forgalom számára a zökkenőmentes áthaladást a Prágából 
kiinduló valamennyi főútvonal között.

A munkát szakaszokra bontották (510-től 520-ig), amelyek műszaki és pénzügyi szempontból 
függetlenek, és alkalmasak az önálló működésre. Néhány szakasz már elkészült, a többi pedig 
szerepel a 2007–2013-as Közlekedési Operatív Program fő projektjeit tartalmazó indikatív 
listán.

A Bizottság számára ismert, hogy helyi szinten nagy a véleménykülönbség a várostól 
északnyugatra fekvő 518-as (Ruzyně-Suchdol) és 519-es (Suchdol-Březiněves) szakasz 
legmegfelelőbb kijelölését illetően. Kétféle kijelölésről folyik a vita – az egyik a „J” változat, 
amely Prága-Suchdol közigazgatási területén keresztezi a Vltava folyót, és Březiněvestől 
délre kapcsolódik a D8-as autópályához, a másik pedig az „Ss” változat, amely Roztoky u 
Prahy várostól északra keresztezi a Vltava folyót, majd a Zdibytől északra fekvő területen 
kapcsolódik a D8-as autópályához. A Bizottság tudomása szerint 2002-ben környezeti 
hatásvizsgálatot végeztek.

Az 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban1 körvonalazott TEN-T 
iránymutatások 1. cikke kimondja, hogy az iránymutatások egy olyan általános keretet 
jelentenek, amelynek célja, hogy közös érdekű projektek végrehajtására ösztönözze a 
tagállamokat, és – adott esetben – a Közösséget. Nem foglalnak magukban harmonizált 
szabványokat az elkerülő utak építésére vonatkozóan Európában, és a nemzeti hatóságok 
feladata, hogy kiegyensúlyozott döntéseket hozzanak minden konkrét ügyben. A közlekedési 
projektek műszaki leírása, beleértve a kijelölést is, az EU-Szerződés 3b. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok hatáskörébe tartozik. 

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1692/96/EK határozata (1996. július 23.) a transzeurópai közlekedési 
hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról, HL L 228., 1996.9.9., 1–104. o.
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A Bizottság arra biztatta a hatóságokat, hogy a későbbi döntés alátámasztása érdekében 
végezzék el a két alternatíva független összehasonlító vizsgálatát, és erre a célra pénzügyi 
támogatást nyújtott a kohéziós alapokból technikai segítségnyújtás címén. Nemrégiben 
érkezett be az összehasonlító vizsgálat megállapításainak másolata, amelyet a Bizottság most 
fog megvizsgálni.

Egyelőre nem érkezett további társfinanszírozás iránti kérelem. A cseh hatóságok arról 
tájékoztatták a Bizottságot, hogy elküldték a vizsgálat másolatát a JASPERS-nek1, a 2005-ben 
az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank által közösen létrehozott technikai segítségnyújtási programnak, amelyet egy lehetséges 
hivatalos kérelem Bizottságnak történő benyújtása előtt be fognak vonni az 519-es szakasszal 
kapcsolatos későbbi vizsgálatba.

Az egyes tagállamoknak kell döntést hozniuk a közlekedési infrastruktúra területükön történő 
megépítésével kapcsolatban, ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk közösségi 
kötelezettségeiket is. E tekintetben megjegyzendő, hogy a TEN-T iránymutatások nem 
kötelezik a tagállamokat és nem határoznak meg műszaki szabványokat a hálózatba tartozó 
utak építése tekintetében.

Noha a Bizottság gondosan tanulmányozni fogja a két lehetőséget összehasonlító vizsgálat 
eredményeit, és el fogja várni, hogy megállapításait figyelembe vegyék a közösségi alapokból 
történő társfinanszírozás iránti későbbi kérelmekben, nem avatkozhat bele a projekt 
kijelölésének meghatározásába, amennyiben a nemzeti hatóságok által hozott döntések 
megfelelnek a közösségi és a nemzeti jogszabályoknak, köztük a környezetvédelmi 
jogszabályoknak.

E tekintetben a Bizottság előtt ismert, hogy a Cseh Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási 
Bírósága rövidesen egy ítéletet fog közzétenni Prága területrendezési tervének 
megváltoztatása tárgyában, amely a körgyűrű „J” változatát tartalmazta. Amíg ez nem áll 
rendelkezésre, nem tud további észrevételeket tenni a környezetvédelmi jogszabályok 
állítólagos megsértésével kapcsolatban.

4. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2010. március 25.

A prágai körgyűrű a TEN-T hálózat része. Azért épül, hogy csökkentse a forgalmat a belső 
városi utakon, összekösse az összes autópályát és gyorsforgalmi utat Prága közelében, és 
ezáltal lehetővé tegye az átmenő forgalom számára a zökkenőmentes áthaladást a Prágából 
kiinduló valamennyi főútvonal között 

A munkát szakaszokra bontották (510-től 520-ig), amelyek műszaki és pénzügyi szempontból 
függetlenek, és alkalmasak az önálló működésre. Néhány szakasz már elkészült, a többi pedig 
szerepel a 2007–2013-as Közlekedési Operatív Program fő projektjeit tartalmazó indikatív 
listán.

A Bizottságnak tudomása van arról, hogy jelentős helyi véleményeltérések vannak a város 

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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északnyugati oldalán lévő 518-as Ruzyně-Suchdol és 519-es Suchdol-Březiněves szakasz 
építésének legmegfelelőbb útvonala tekintetében. Kétféle kijelölésről folyik a vita – az egyik 
a „J” változat, amely Prága-Suchdol közigazgatási területén keresztezi a Vltava (Moldva) 
folyót, és Březiněvestől délre kapcsolódik a D8-as autópályához, a másik pedig az „Ss” 
változat, amely Roztoky u Prahy várostól északra keresztezi a Vltava folyót, majd a Zdibytől 
északra fekvő területen kapcsolódik a D8-as autópályához. A Bizottság tudomása szerint 
2002-ben környezeti hatásvizsgálatot végeztek.

Az 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban1 körvonalazott TEN-T 
iránymutatások 1. cikke kimondja, hogy az iránymutatások egy olyan általános keretet 
jelentenek, amelynek célja, hogy közös érdekű projektek végrehajtására ösztönözze a 
tagállamokat, és – adott esetben – a Közösséget.  Nem foglalnak magukban harmonizált 
szabványokat az elkerülő utak építésére vonatkozóan Európában, és a nemzeti hatóságok 
feladata, hogy kiegyensúlyozott döntéseket hozzanak minden konkrét ügyben. A közlekedési 
projektek műszaki leírása, beleértve a kijelölést is, az EU-Szerződés 3b. cikkében 
meghatározott szubszidiaritás elvének megfelelően a tagállamok hatáskörébe tartozik.  

A Bizottság arra biztatta a hatóságokat, hogy a későbbi döntés alátámasztása érdekében 
végezzék el a két alternatíva független összehasonlító vizsgálatát, és erre a célra pénzügyi 
támogatást nyújtott a kohéziós alapokból technikai segítségnyújtás címén.  Beérkezett az 
összehasonlító vizsgálat megállapításainak másolata, amelyet a Bizottság most fog 
megvizsgálni.  

Egyelőre nem érkezett további társfinanszírozás iránti kérelem. A cseh hatóságok arról 
tájékoztatták a Bizottságot, hogy elküldték a vizsgálat másolatát a JASPERS-nek2, a 2005-ben 
az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési 
Bank által közösen létrehozott technikai segítségnyújtási programnak, amelyet egy lehetséges 
hivatalos kérelem Bizottságnak történő benyújtása előtt be fognak vonni az 519-es szakasszal 
kapcsolatos későbbi vizsgálatba.

Az egyes tagállamoknak kell döntést hozniuk a közlekedési infrastruktúra területükön történő 
megépítésével kapcsolatban, ugyanakkor tiszteletben kell tartaniuk közösségi 
kötelezettségeiket is. E tekintetben megjegyzendő, hogy a TEN-T iránymutatások nem 
kötelezik a tagállamokat arra, hogy műszaki szabványokat határozzanak meg a hálózatba 
tartozó utak építése tekintetében.

Noha a Bizottság gondosan tanulmányozni fogja a két lehetőséget összehasonlító vizsgálat 
eredményeit, és el fogja várni, hogy megállapításait figyelembe vegyék a közösségi alapokból 
történő társfinanszírozás iránti későbbi kérelmekben, nem avatkozhat bele a projekt 
kijelölésének meghatározásába, amennyiben a nemzeti hatóságok által hozott döntések 
megfelelnek a közösségi és a nemzeti jogszabályoknak, köztük a környezetvédelmi 
jogszabályoknak. A Bizottságnak tudomása van arról, hogy a közlekedési és 
                                               
1 A transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról szóló, 1996. 
július 23-i 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozat, HL L 228., 1996.9.9., 1-104. o.
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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környezetvédelmi szakértők közös kormánybizottsága a déli („J”, Suchdolon keresztül 
vezető) változatot ajánlotta a legmegfelelőbb kijelölésként. 

Emellett a Bizottság előtt ismert, hogy a Cseh Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási 
Bírósága 2010 elején ítéletet hozott; ítéletében elutasította a prágai önkormányzat által a 
prágai területrendezési tervhez javasolt módosításokat. Ezek a módosítások tennék lehetővé a 
földfelvásárlások megkezdését és az építési engedélyezési dokumentáció elkészítésének 
megindítását. Az ítélet azt jelenti, hogy a prágai területrendezési terv módosítási folyamatának 
elölről kell kezdődnie; egyébként a déli („J”, Suchdolon keresztül vezető) változat nem 
kaphatja meg a szükséges engedélyeket. Ezen eljárás befejeződéséig a Bizottság nem tud 
további észrevételeket tenni a környezetvédelmi jogszabályok állítólagos megsértésével 
kapcsolatban.


