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Tema: Peticija Nr. 0284/2008 dėl planuojamo Prahos aplinkkelio, kurią pateikė Jan 
Bubela (Vokietija)

Peticija Nr. 0993/2008 dėl to, kad Čekijos valdžia nesilaikė Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimo Nr. 1692/96/EC dėl Bendrijos gairių dėl transeuropinio 
transporto tinklo plėtros, kurią pateikė Čekijos pilietė Hana Francova, su 3 
parašais

1. Peticijos Nr. 0284/2008 santrauka

Peticijos pateikėjas reiškia rūpestį dėl planuojamo Prahos aplinkkelio, kuris yra daugiarūšio 
transporto koridoriaus IV iš Berlyno į Stambulą per Drezdeną, Prahą, Bratislavą ir Sofiją 
dalis. Dalis šio aplinkkelio jau nutiesta. Tačiau dar reikia nutiesti šiaurės vakarų dalį. Buvo 
pasiūlytos dvi alternatyvos: „J“ variantas per tankiai apgyvendintus šiaurinius priemiesčius ir 
„Ss“ variantas per mažiau apgyvendintą vietovę, esančią tolimesniuose Prahos 
priemiesčiuose. Valdžios institucijos pasirinko „J“variantą, o tai, peticijos pateikėjo manymu, 
prieštarauja aplinkosaugos principams, ypač dėl triukšmo ir taršos lygio ir žalos Drahano 
slėniui, kuris yra paskutiniai miesto „žalieji plaučiai“. Peticijos pateikėjas teigia, kad 
pasirinkdama „J“ variantą Čekijos valdžia neatsižvelgė į visuomenės norus, ir klausia, ar toks 
valdžios sprendimas atitinka dabartinius ES aplinkos apsaugos ir transporto teisės aktus. 
Peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamentą imtis veiksmų.

Peticijos Nr. 0993/2008 santrauka

Peticijos pateikėja kalba apie planuojamą Prahos aplinkkelį, kuris yra daugiarūšio transporto 
koridoriaus IV iš Berlyno į Stambulą per Drezdeną, Prahą, Bratislavą ir Sofiją dalis. Kai 
kurios kelio dalys jau nutiestos, tačiau dar yra ir neužbaigtų aplinkkelio dalių. Peticijos 
pateikėja susirūpinusi, ar planuojamų dalių SOKP 518 ir 519 (Ruzyne–Suchdol–Brezineves) 
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atžvilgiu laikomasi Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1692/96/EC dėl Bendrijos 
gairių dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros nuostatų. Be to, peticijos pateikėja mano, 
kad valdžiai pasirinkus šį maršrutą pažeisti aplinkos apsaugos teisės aktai ir todėl prašo 
Europos Parlamento imtis veiksmų.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0284/2008. Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 18 d.
Peticija Nr. 0993/2008. Paskelbta priimtina 2008 m. gruodžio 1 d.
Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 
dalį 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. kovo 20 d.

„Prahos aplinkkelis įtrauktas į TEN–T tinklą. Jis tiesiamas siekiant sumažinti eismo srautus 
miesto vidaus maršrutuose, sujungti visus netoli Prahos esančias magistrales ir greitkelius ir 
taip sudaryti sąlygas tranzitiniam transportui sklandžiai pervažiuoti visus arterinius kelius, 
kurie prasideda Prahoje.

Visas darbas padalytas į dalis nuo 510 iki 520, šios dalys yra techniškai ir finansiškai 
nepriklausomos ir jose darbus gali vykdyti atskiri operatoriai. Kai kurios aplinkkelio dalys jau 
nutiestos, o kai kurios dalys įtrauktos į pagrindinių projektų, kurie įtraukti į 2007–2013 m. 
transporto veiklos programą, sąrašą.

Komisija žino, kad vietos visuomenės nuomonė labai skiriasi dėl aplinkkelio 518 dalies 
Ruzyně–Suchdolas ir 519 dalies Suchdolas–Březiněves, esančių į šiaurės vakarus nuo miesto, 
tinkamiausio maršruto. Diskutuojama dėl dviejų variantų: „J“ varianto, pagal kurį aplinkkelis 
kirstų upę Vltavą Prahos–Suchdolo savivaldybės zonoje ir būtų sujungtas su greitkeliu D8 
piečiau nuo Březiněveso ir dėl „Ss“ varianto, pagal kurį aplinkkelis kirstų upę Vltavą šiauriau 
nuo miesto Roztoky u Prahy ir tuomet būtų sujungtas greitkeliu D8 į šiaurę nuo Zdiby 
esančioje vietovėje. Komisija žino, kad 2002 m. buvo atliktas poveikio aplinkai įvertinimas.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1692/96/EB1 nustatytose TEN–T gairėse 1 
straipsnyje teigiama, kad gairės – tai bendra nuorodų sistema, skirta valstybėms narėms ir 
prireikus Bendrijai skatinti įgyvendinti bendro intereso projektus. Gairėse nėra nustatytų 
suderintų standartų Europos aplinkkelių tiesimui ir dėl kiekvieno konkretaus atvejo suderintus 
sprendimus turi priimti nacionalinės valdžios institucijos. Remiantis ES sutarties 3b 
straipsnyje apibrėžtu subsidiarumo principu, transporto projektų, įsikaitant jų maršrutus, 
techninės specifikacijos priklauso valstybės narės kompetencijai.

Komisija skatino valdžios institucijas atlikti nepriklausomą palyginamąjį abiejų alternatyvų 
tyrimą, kad būtų pagrįstas sprendimas, ir šiuo tikslu suteikė finansinę paramą iš sanglaudos 
fondo Techninės paramos lėšų. Komisija neseniai gavo palyginamojo tyrimo išvadas ir imsis 
jas svarstyti.

                                               
1 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1692/96/EB pateikiantis 
Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros, OL L 228, 1996 9 9, p. 1–104.
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Iki šiol nebuvo gauta daugiau paraiškų dėl bendro finansavimo. Čekijos valdžios institucijos 
Komisijai nurodė, kad išsiuntė tyrimo kopiją JASPERS1, techninės pagalbos priemonei, kurią 
2005 m. bendrai sukūrė Europos Komisija, Europos investicijų bankas ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Čekijos valdžios institucijos įtrauks šią priemonę į 519 
dalies priežiūrą prieš galimą oficialų paraiškos pateikimą Komisijai.

Atskiros valstybės narės privalo priimti sprendimus dėl transporto infrastruktūros statybos 
savo teritorijoje laikydamosi savo Bendrijos įsipareigojimų. Šiuo požiūriu reikėtų pažymėti, 
kad TEN–T gairėse valstybės narės neįpareigotos nurodyti tinklo kelių statybos techninių 
standartų.

Komisija atidžiai ištirs dviejų alternatyvų palyginamojo tyrimo išvadas ir tikisi, kad į šias 
išvadas bus atsižvelgta teikiant kitą paraišką dėl bendro finansavimo iš Bendrijos lėšų. Šiuo 
metu Komisija negali kištis į projekto maršruto apibrėžimą, su sąlyga, kad nacionalinių 
institucijų priimti sprendimai atitinka Bendrijos ir nacionalinius teisės aktus, įskaitant ir 
aplinkos apsaugos teisės aktus.

Šiuo požiūriu Komisija žino, kad Čekijos Respublikos aukščiausiasis administracinis teismas 
netrukus ketina paskelbti sprendimą dėl Prahos žemės panaudojimo plano pakeitimo, kuris 
daromas pasirinkus aplinkkelio „J“ variantą. Kol šis sprendimas nepaskelbtas, Komisija 
negali pateikti daugiau komentarų dėl aplinkos teisės aktų įtariamų pažeidimų.“

4. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Prahos aplinkkelis įtrauktas į TEN–T tinklą. Jis tiesiamas siekiant sumažinti eismo srautus 
miesto vidaus maršrutuose, sujungti visus netoli Prahos esančias magistrales ir greitkelius ir 
taip sudaryti sąlygas tranzitiniam transportui sklandžiai pervažiuoti visus arterinius kelius, 
kurie prasideda Prahoje.

Visas darbas padalytas į dalis nuo 510 iki 520, šios dalys yra techniškai ir finansiškai 
nepriklausomos ir jose darbus gali vykdyti atskiri operatoriai. Kai kurios dalys jau nutiestos, o 
kai kurios dalys įtrauktos į pagrindinių projektų, kurie įtraukti į 2007–2013 m. transporto 
veiklos programą, sąrašą.

Komisija žino, kad vietos visuomenės nuomonė labai skiriasi dėl aplinkkelio 518 dalies 
Ruzyně–Suchdolo ir 519 dalies Suchdolo–Březiněves, esančių į šiaurės vakarus nuo miesto, 
tinkamiausio maršruto. Diskutuojama dėl dviejų variantų: „J“ varianto, pagal kurį aplinkkelis 
kirstų upę Vltavą Prahos–Suchdolo savivaldybės zonoje ir būtų sujungtas su greitkeliu D8 
piečiau nuo Březiněveso, ir dėl „Ss“ varianto, pagal kurį aplinkkelis kirstų upę Vltavą šiauriau 
nuo miesto Roztoky u Prahy ir tuomet būtų sujungtas greitkeliu D8 į šiaurę nuo Zdiby 
esančioje vietovėje. Komisija žino, kad 2002 m. buvo atliktas poveikio aplinkai įvertinimas.

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm.
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Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1692/96/EB1 nustatytose TEN–T gairėse 1 
straipsnyje teigiama, kad gairės – tai bendra nuorodų sistema, skirta valstybėms narėms ir 
prireikus Bendrijai skatinti įgyvendinti bendro intereso projektus. Gairėse nėra nustatytų 
suderintų standartų Europos aplinkkelių tiesimui ir dėl kiekvieno konkretaus atvejo suderintus 
sprendimus turi priimti nacionalinės valdžios institucijos. Remiantis ES sutarties 3b 
straipsnyje apibrėžtu subsidiarumo principu, transporto projektų, įsikaitant jų maršrutus, 
techninės specifikacijos priklauso valstybės narės kompetencijai.

Komisija skatino valdžios institucijas atlikti nepriklausomą palyginamąjį abiejų alternatyvų 
tyrimą, kad būtų pagrįstas sprendimas, ir šiuo tikslu suteikė finansinę paramą iš sanglaudos 
fondo Techninės paramos lėšų. Komisija gavo palyginamojo tyrimo išvadas ir į jas atsižvelgs.

Iki šiol nebuvo gauta daugiau paraiškų dėl bendro finansavimo. Čekijos valdžios institucijos 
Komisijai nurodė, kad išsiuntė tyrimo kopiją JASPERS2, techninės pagalbos priemonei, kurią 
2005 m. bendrai sukūrė Europos Komisija, Europos investicijų bankas ir Europos 
rekonstrukcijos ir plėtros bankas. Čekijos valdžios institucijos įtrauks šią priemonę į 519 
dalies priežiūrą, prieš galimą oficialų paraiškos pateikimą Komisijai.

Atskiros valstybės narės privalo priimti sprendimus dėl transporto infrastruktūros statybos 
savo teritorijoje laikydamosi savo Bendrijos įsipareigojimų. Šiuo požiūriu reikėtų pažymėti, 
kad TEN–T gairėse valstybės narės neįpareigotos nurodyti tinklo kelių statybos techninių 
standartų.

Komisija atidžiai ištirs dviejų alternatyvų palyginamojo tyrimo išvadas ir tikisi, kad į šias 
išvadas bus atsižvelgta teikiant kitą paraišką dėl bendro finansavimo iš Bendrijos lėšų. Šiuo 
metu Komisija negali kištis į projekto maršruto apibrėžimą, su sąlyga, kad nacionalinių 
institucijų priimti sprendimai atitinka Bendrijos ir nacionalinius teisės aktus, įskaitant ir 
aplinkos apsaugos teisės aktus. Komisija žino, kad bendras transporto ir aplinkos ekspertų 
vyriausybinis komitetas rekomendavo pietinį variantą („J“, per Suchdolą) kaip tinkamiausią 
maršrutą.

Be to, Komisija žino, kad 2010 m. pradžioje Čekijos Respublikos aukščiausiasis 
administracinis teismas priėmė sprendimą; jis atmetė Prahos savivaldybės pasiūlytus Prahos 
žemės panaudojimo plano pakeitimus. Tais pakeitimais būtų leista pradėti išpirkti žemę ir 
pradėti rengti statybos leidimų dokumentus. Tačiau dabar Prahos žemės panaudojimo plano 
pakeitimo procesas turi būti pradėtas iš naujo; kitu atveju, pietiniam variantui („J“, per 
Suchdolą) nebus galima gauti reikalingų leidimų. Kol šis procesas nevyksta, Komisija negali 
pateikti daugiau komentarų dėl aplinkos teisės aktų įtariamų pažeidimų.“

                                               
1 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1692/96/EB pateikiantis 
Bendrijos gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros, OL L 228, 1996 9 9, p. 1–104.
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm.


