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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0284/2008, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Jan Bubela, 
par Prāgas apvedceļa projektu

Lūgumraksts Nr. 0993/2008, ko iesniedza Čehijas valstspiederīgā Hana Francova
un kam pievienoti trīs paraksti, par to, ka Čehijas varas iestādes neievēro Eiropas 
Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1692/96/EK par Kopienas pamatnostādnēm 
Eiropas transporta tīkla attīstībai

1. Lūgumraksta Nr. 0284/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas saistībā ar plānoto Prāgas apvedceļu, kas būs daļa no 
Eiropas ceturtā multimodālā koridora no Berlīnes caur Drēzdeni, Prāgu, Bratislavu un Sofiju 
uz Stambulu. Daļa no apvedceļa jau ir pabeigta. Tomēr ziemeļu–rietumu sekcija vēl nav 
uzbūvēta. Ir ierosinātas divas alternatīvas: „J variants” caur blīvi apdzīvotajām ziemeļu 
piepilsētām un „Ss variants”, kas atrastos mazāk apbūvētā zonā, tālāk uz ziemeļiem Prāgas 
nomalē. Varas iestādes ir izšķīrušās par „J variantu”, bet lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka 
tas ir pretrunā vides aizsardzības principiem, īpaši ņemot vērā trokšņu un gaisa piesārņojuma 
līmeni, kā arī Drahan ielejas — pēdējās pilsētas „zaļās plaušas” iznīcināšanu. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka, izvēloties „J variantu”, Čehijas varas iestādes nav ņēmušas vērā 
sabiedrības vēlmes, un viņš apšauba šī lēmuma atbilstību pašreizējiem ES tiesību aktiem vides 
un transporta jomā. Tāpēc viņš lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties.

Lūgumraksta Nr. 0993/2008 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz plānoto automaģistrāli ap Prāgu, kas veido daļu no 
Eiropas multimodālā pārvadājumu IV. koridora, kurš vedīs no Berlīnes uz Stambulu caur 
Drēzdeni, Prāgu, Bratislavu un Sofiju. Automaģistrāles vairākas daļas jau ir gatavas, bet citas 
vēl nav pabeigtas. Attiecībā uz plānotajiem posmiem SOKP 518 un 519 (Ruzyne–Suchdol–
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Brezineves) lūgumraksta iesniedzēja pauž bažas, ka tie neatbilst Eiropas Parlamenta un 
Padomes Lēmuma Nr. 1692/96/EK par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla 
attīstībai noteikumiem. Turklāt lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka varas iestāžu izvēlētais 
maršruts rada pārkāpumus vides tiesību jomā un attiecīgi aicina Eiropas Parlamentu rīkoties.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0284/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. jūlijā.
Lūgumraksts Nr. 0993/2008 atzīts par pieņemamu 2008. gada 1. decembrī.
Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. martā

„Prāgas apvedceļš ir iekļauts TEN-T tīklā. Tas tika celts, lai samazinātu satiksmi uz 
iekšpilsētas ceļiem un savienotu autoceļus un ātrgaitas šosejas, kas atrodas Prāgas tuvumā, 
šādi nodrošinot vienmērīgu tranzīta satiksmi uz visām maģistrālēm, kas ved ārā no Prāgas.

Darbs tika sadalīts sekcijās (no 510 līdz 520), kuras ir tehniski un finansiāli neatkarīgas un 
kurās var veikt neatkarīgas darbības. Dažas jau ir pabeigtas, bet citas – iekļautas galveno 
projektu indikatīvajā sarakstā, kas attiecas uz Darbības programmu transporta jomā 2007.-
2013. gadam.

Komisija apzinās, ka eksistē atšķirīgi viedokļi par piemērotāko vietu, kur izbūvēt sekcijas 518 
Ruzyně-Suchdol un 519 Suchdol-Březiněves pilsētas ziemeļrietumos. Līdz šim apspriesti divi 
varianti – „J variants”, kas šķērsotu Vltava upi Prāgas-Suchdol pašvaldības teritorijā un būtu 
savienots ar D8 autoceļu Březiněves dienvidos, un „Ss variants”, kas šķērsotu Vltava upi 
Roztoky u Prahy pilsētas dienvidos un būtu savienots ar D8 autoceļu Zdiby ziemeļos. 
Komisijai zināms, ka ietekmes uz vidi novērtējums veikts 2002. gadā.

TEN-T pamatnostādnes izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā 
Nr. 1692/96/EK1, tā 1. pantā teikts, ka pamatnostādnes veido vispārīgu atsauces sistēmu, 
kuras uzdevums ir mudināt dalībvalstis un, attiecīgos gadījumos, Kopienu īstenot kopējas 
ieinteresētības projektus. Tajās nav iekļauti saskaņotie standarti attiecībā uz apvedceļu 
būvniecību Eiropā, un pamatotu lēmumu pieņemšana katrā atsevišķajā gadījumā ir attiecīgās 
valsts iestāžu uzdevums. Transporta projektu tehniskās specifikācijas, ieskaitot to būvēšanas 
vietu, saskaņā ar ES Līguma 3b. pantā noteikto subsidiaritātes principu ir dalībvalsts 
kompetencē.

Komisija mudināja varas iestādēm veikt neatkarīgu salīdzinošu pētījumu par šīm divām 
alternatīvām, lai atbalstītu nākamo lēmumu, un šī projekta tehniskās palīdzības programmai 
sniedza finansiālu atbalstu no Kohēzijas fonda. Nesen tā saņēmusi salīdzinošā pētījuma 
rezultātu kopiju, kuru tagad izvērtēs.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmums Nr. 1692/96/EK par Kopienas 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai, OV L 228, 9.9.1996., 1.-104. lpp.
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Pašlaik nav saņemti citi pieteikumi līdzfinansējuma saņemšanai. Čehijas varas iestādes 
paziņojušas Komisijai, ka ir nosūtījušas pētījuma kopiju tehniskās palīdzības organizācijai 
JASPERS1, kuru 2005. gadā kopīgi izveidoja Eiropas Komisija, Eiropas Investīciju banka un 
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un kura tiks iesaistīta plānotajā 519. sekcijas 
pārbaudē, pirms iespējamās formālās pieteikuma iesniegšanas Komisijai.

Pieņemt lēmumus par transporta infrastruktūras būvniecību savā teritorijā, ievērojot Kopienas 
saistības, ir katras atsevišķās dalībvalsts uzdevums. Jānorāda, ka TEN-T pamatnostādnes 
dalībvalstīm nenosaka prasību konkretizēt tīkla ceļu būvēšanas tehniskos standartus.

Kamēr Komisija rūpīgi iepazīsies ar abu iespējamo variantu salīdzinošā pētījuma rezultātiem 
un sagaidīs, ka tie tiks ņemti vērā jebkurā turpmākajā pieteikumā līdzfinansējuma saņemšanai 
no Kopienas fondiem, tā neiejauksies projekta dislokācijas vietas noteikšanā, ja valsts iestāžu 
pieņemtie lēmumi atbildīs Kopienas un valsts tiesību aktiem, ieskaitot tiesību aktus vides 
aizsardzības jomā.

Šajā sakarā Komisijai ir zināms, ka Čehijas Republikas Augstākā administratīvā tiesa plāno 
publicēt lēmumu par izmaiņām Prāgas zemes izmantošanas plānā, kurā iekļauts apvedceļa 
„J variants”. Kamēr šis lēmums nav pieejams, Komisija nevar sniegt papildu komentārus par 
iespējamo vides tiesību aktu pārkāpumu.”

4. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Prāgas apvedceļš ir iekļauts TEN-T tīklā. Tas tiek būvēts, lai samazinātu satiksmi uz 
iekšpilsētas ceļiem un savienotu visus autoceļus un ātrgaitas šosejas, kas atrodas Prāgas 
tuvumā, šādi nodrošinot vienmērīgu tranzīta satiksmi uz visām maģistrālēm, kas ved ārā no 
Prāgas.

Darbs ir sadalīts sekcijās no 510 līdz 520, kuras ir tehniski un finansiāli neatkarīgas un kurās 
var veikt neatkarīgas darbības. Dažas sekcijas jau ir pabeigtas, bet citas ir iekļautas galveno 
projektu indikatīvajā sarakstā, kas attiecas uz Darbības programmu transporta jomā 2007.–
2013. gadam.

Komisijai ir zināms, ka pastāv atšķirīgi viedokļi par piemērotāko vietu, kur izbūvēt sekciju 
518 Ruzyně-Suchdol un 519 Suchdol-Březiněves virzienā uz pilsētas ziemeļrietumiem. Tika 
apspriesti abi varianti — „J variants”, kas šķērsotu Vltava upi Prāgas-Suchdol pašvaldības 
teritorijā un tiktu savienots ar D8 autoceļu Březiněves dienvidos un „Ss variants”, kas šķērsotu 
Vltava upi Roztoky u Prahy pilsētas ziemeļos un tad tiktu savienots ar D8 autoceļu Zdiby
ziemeļos. Komisijai ir zināms, ka ietekmes uz vidi novērtējums tika veikts 2002. gadā.

TEN-T pamatnostādņu, kas izklāstītas Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumā 
Nr. 1692/96/EK2, 1. pantā teikts, ka pamatnostādnes veido vispārīgu atsauces sistēmu, kuras 

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm

2 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmums Nr. 1692/96/EK par Kopienas 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai, OV L 228, 9.9.1996., 1.–104. lpp.



PE423.633v01-00 4/4 CM\810838LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

uzdevums ir mudināt dalībvalstis un, kur nepieciešams, Kopienu īstenot kopēju interešu 
projektus. Tajās nav iekļauti saskaņoti standarti attiecībā uz apvedceļu būvniecību Eiropā, un 
dalībvalstu varas iestādēm katrā konkrētā gadījumā ir jāpieņem pamatots lēmums. Transporta 
projektu tehnisko specifikāciju izstrāde, ieskaitot būvēšanas vietu noteikšanu, saskaņā ar ES 
līguma 3. panta b) punktā noteikto subsidiaritātes principu ir dalībvalsts kompetencē.

Komisija mudināja varas iestādes veikt neatkarīgu salīdzinošu pētījumu par šīm divām
alternatīvām, lai atbalstītu nākamo lēmumu, un ir sniegusi finansiālu atbalstu šī projekta 
tehniskās palīdzības programmai no Kohēzijas fonda. Komisija ir saņēmusi salīdzinošā 
pētījuma rezultātu kopiju, kuru tā izvērtēs.

Līdz šim nav saņemti papildu pieteikumi līdzfinansējumam.
Čehijas varas iestāde ir paziņojusi Komisijai, ka tā ir nosūtījusi pētījuma kopiju tehniskās 
palīdzības organizācijai JASPERS1, kuru 2005. gadā kopīgi izveidoja Eiropas Komisija, 
Eiropas Investīciju banka un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un kura tiks 
iesaistīta plānotajā 519 sekcijas pārbaudē pirms iespējamās formālās pieteikuma iesniegšanas 
Komisijai.

Katras atsevišķas dalībvalsts uzdevums ir pieņemt lēmumus par transporta infrastruktūras 
būvniecību savā teritorijā, vienlaikus ievērojot Kopienas saistības. Šajā sakarā jānorāda, ka 
TEN-T pamatnostādnes neuzliek dalībvalstīm par pienākumu konkretizēt tīkla ceļu būvēšanas 
tehniskos standartus.

Kamēr Komisija rūpīgi iepazīsies ar abu iespējamo variantu salīdzinošā pētījuma rezultātiem 
un sagaidīs, ka tie tiks ņemti vērā jebkurā turpmākā pieteikumā līdzfinansējuma saņemšanai 
no Kopienas fondiem, tā nevar iejaukties projekta būvniecības vietas noteikšanā ar 
nosacījumu, ka valsts iestāžu pieņemtie lēmumi atbilst Kopienas un valsts tiesību aktiem, tajā 
skaitā tiesību aktiem vides aizsardzības jomā. Komisijai ir zināms, ka kopējā valdības 
transporta un vides ekspertu komiteja ieteica dienvidu variantu („J” caur Suchdol) kā 
vispiemērotāko būvniecības vietu.

Turklāt Komisijai ir zināms, ka Čehijas Republikas Augstākā Administratīvā tiesa 2010. gada 
sākumā pieņēma spriedumu; tajā noraidītas Prāgas pašvaldības ierosinātās izmaiņas Prāgas 
zemes izmantošanas plānā. Šīs izmaiņas ļautu sākt zemju izpirkšanu un būvniecības atļaujas 
saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu. Tas nozīmē, ka Prāgas zemes 
izmantošanas plāna grozīšanas process jāsāk no jauna; citādi dienvidu variants („J” caur 
Suchdol) nevarētu iegūt vajadzīgās atļaujas. Līdz brīdim, kamēr process ir slēgts, Komisija 
nevar sniegt komentārus par iespējamiem vides tiesību aktu pārkāpumiem.”

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm


