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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0284/2008, ingediend door Jan Bubela (Duitse nationaliteit), over 
de geplande ringweg van Praag

Verzoekschrift 0993/2008, ingediend door Hana Francova (Tsjechische 
nationaliteit) en drie medeondertekenaars, over het gebrek aan handhaving door 
de Tsjechische autoriteiten van Beschikking (EG) nr. 1692/96/EG van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire richtsnoeren voor de 
ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet

1. Samenvatting van het verzoekschrift 0284/2008

Indiener uit zijn bezorgdheid over de geplande ringweg van Praag, die deel uitmaakt van de 
trans-Europese multimodale corridor IV van Berlijn naar Istanboel via Dresden, Praag, 
Bratislava en Sofia. Een gedeelte van de ringweg is reeds voltooid, maar het noordwestelijke 
traject is nog niet aangelegd. Er zijn twee alternatieven voorgesteld: de J-variant binnen de 
dichtbevolkte buitenwijken in het noorden van de stad, en de Ss-variant in een minder 
bebouwd gebied, verder in noordelijke richting aan de rand van Praag. De autoriteiten hebben 
sindsdien gekozen voor de J-variant, die indiener beschouwt als in tegenspraak zijnde met de 
milieubeginselen, met name voor wat betreft de geluids- en luchtverontreinigingsniveaus, 
tezamen met de ondergang van de Drahanvallei, de laatste overgebleven ‘groene long’ van de
stad. Indiener stelt dat de Tsjechische autoriteiten bij het kiezen van de J-variant geen 
rekening hebben gehouden met de wensen van het publiek en hij vraagt zich af of deze 
beslissing in overeenstemming is met de huidige EU-wetgeving op het gebied van milieu en 
vervoer. Derhalve vraagt hij het Europees Parlement maatregelen te nemen.

Samenvatting van het verzoekschrift 0993/2008

Indienster wijst op de geplande rondweg voor het snelverkeer rondom Praag, die deel 
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uitmaakt van de trans-Europese multimodale corridor IV, die van Berlijn naar Istanboel moet 
lopen via Dresden, Praag, Bratislava en Sofia. Delen van deze ringweg zijn al gereed, andere 
zijn nog niet in uitvoering. Indienster wijst er in dit verband op dat de geplande trajecten 
SOKP 518 en 519 (Ruzyně-Suchdol-Březiněves) in strijd zijn met de bepalingen in 
Beschikking (EG) nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet. 
Indienster beschouwt voorts de door de verantwoordelijke autoriteiten gekozen variant als in 
strijd met de geldende principes inzake de milieurechten van de burgers, en zij verzoekt 
daarom het Europees Parlement om in te grijpen.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0284/2008. Ontvankelijk verklaard op 18 juli 2008.
Verzoekschrift 0993/2008. Ontvankelijk verklaard op 1 december 2008.
De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009.

De ringweg van Praag maakt deel uit van het TEN-V-netwerk. Deze ringweg wordt aangelegd 
om het verkeer op de wegen binnen de stad te verminderen, alle autosnelwegen en autowegen 
in de omgeving van Praag met elkaar te verbinden en zo het doorgaand verkeer een soepele 
overgang te bieden tussen alle hoofdwegen die naar Praag voeren. 

De werkzaamheden worden verdeeld in secties, 510 tot en met 520, die technisch en 
financieel los van elkaar staan en onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd. 
Sommige zijn al voltooid, terwijl andere zijn opgenomen in de indicatieve lijst van grote 
projecten in het operationele programma inzake vervoer 2007-2013.

De Commissie is zich ervan bewust dat er aanzienlijke meningsverschillen bestaan over de 
vraag wat het beste tracé is voor sectie 518, Ruzyně-Suchdol en sectie 519, Suchdol-
Březiněves, ten noordwesten van de stad. Twee tracés zijn overwogen: de J-variant, waarbij 
de rivier de Moldau in de gemeente Praag-Suchdol wordt overgestoken en ten zuiden van 
Březiněves aansluiting vindt op de autosnelweg D8, en de Ss-variant, waarbij de Moldau ten 
noorden van de plaats Roztoky u Prahy wordt overgestoken en ten noorden van Zdiby 
aansluiting vindt op de autosnelweg D8. De Commissie is ervan op de hoogte dat in 2002 een 
milieueffectbeoordeling is uitgevoerd.

De TEN-V-richtsnoeren die staan beschreven in Beschikking 1692/96/EG1 van het Europees 
Parlement en de Raad bepalen in artikel 1 dat de richtsnoeren (...) een algemeen 
referentiekader [vormen] ter stimulering van de acties van de Lid-Staten en, eventueel, van de 
Gemeenschap die gericht zijn op de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk 
belang. Zij bevatten geen geharmoniseerde normen voor rondwegen in Europa, en het is aan 
de nationale autoriteiten om in elk specifiek geval tot een evenwichtig oordeel te komen. De 
technische details van vervoersprojecten, inclusief de gekozen tracés, vallen volgens het 
                                               
1 Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende 
communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet, PB L 228 van 
9.9.1996, blz. 1-104
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subsidiariteitsbeginsel, gedefinieerd in artikel 3b van het EU-Verdrag, onder de bevoegdheid 
van de lidstaat. 

De Commissie heeft de autoriteiten aangemoedigd om een onafhankelijk vergelijkend 
onderzoek naar de twee alternatieven uit te laten voeren om de te nemen beslissing te kunnen 
onderbouwen. Hiervoor heeft de Commissie financiële steun uit cohesiefondsen voor 
technische ondersteuning aangeboden. De Commissie heeft onlangs een exemplaar ontvangen 
van de conclusies van het vergelijkende onderzoek. Deze conclusies zal zij in beschouwing 
nemen.

Tot op heden zijn geen verdere aanvragen voor medefinanciering ontvangen. De Tsjechische 
autoriteiten hebben de Commissie gemeld dat zij een exemplaar van het onderzoek aan 
JASPERS1 hebben gestuurd, de faciliteit voor technische bijstand die in 2005 gezamenlijk is 
opgezet door de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Voordat een eventuele formele aanvraag bij de 
Commissie wordt ingediend, zullen de Tsjechische autoriteiten JASPERS betrekken bij het 
verdere onderzoek naar sectie 519.

Het is aan de individuele lidstaten om beslissingen te nemen met betrekking tot de bouw van 
de vervoersinfrastructuur op het eigen grondgebied en om daarbij aan hun 
Gemeenschapsverplichtingen te voldoen. In dit verband moet erop worden gewezen dat de 
TEN-V-richtsnoeren lidstaten niet verplichten tot het opgeven van technische normen voor de 
bouw van wegen binnen het netwerk.

Hoewel de Commissie de resultaten van het vergelijkende onderzoek naar de twee opties 
zorgvuldig zal bestuderen en verwacht dat de conclusies bij eventuele toekomstige aanvragen 
voor medefinanciering uit Gemeenschapsfondsen in beschouwing zullen worden genomen, 
kan zij niet tussenbeide komen bij de vaststelling van het tracé van een project, mits de 
keuzen die door nationale autoriteiten worden gemaakt, voldoen aan communautaire en 
nationale wetgeving, inclusief die met betrekking tot milieubescherming.

De Commissie is te dien aanzien bekend met het feit dat het administratieve hooggerechtshof 
van de Tsjechische Republiek op het punt staat zijn uitspraak te publiceren ten aanzien van 
een wijziging in het bestemmingsplan voor Praag, die onder meer de J-variant van de ringweg 
betreft. Voordat deze uitspraak beschikbaar is, kan de Commissie niet verder ingaan op de 
vermeende schending van milieuwetgeving.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 maart 2010.

De ringweg van Praag maakt deel uit van het TEN-V-netwerk. Deze ringweg wordt aangelegd 
om het verkeer op de wegen binnen de stad te verminderen, alle autosnelwegen en autowegen 
in de omgeving van Praag met elkaar te verbinden en zo het doorgaand verkeer een soepele 
overgang te bieden tussen alle hoofdwegen die naar Praag voeren. 

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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De werkzaamheden worden verdeeld in secties, 510 tot en met 520, die technisch en 
financieel los van elkaar staan en onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd. 
Sommige zijn al voltooid, terwijl andere zijn opgenomen in de indicatieve lijst van grote 
projecten in het operationele programma inzake vervoer 2007-2013.

De Commissie is zich ervan bewust dat er aanzienlijke meningsverschillen bestaan over de 
vraag wat het beste tracé is voor sectie 518, Ruzyně-Suchdol, en sectie 519, Suchdol-
Březiněves, ten noordwesten van de stad. Twee tracés zijn overwogen: de J-variant, waarbij 
de rivier de Moldau in de gemeente Praag-Suchdol wordt overgestoken en ten zuiden van 
Březiněves aansluiting vindt op de autosnelweg D8, en de Ss-variant, waarbij de Moldau ten 
noorden van de plaats Roztoky u Prahy wordt overgestoken en ten noorden van Zdiby 
aansluiting vindt op de autosnelweg D8. De Commissie is ervan op de hoogte dat er in 2002 
een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd.

De TEN-V-richtsnoeren die staan beschreven in Beschikking 1692/96/EG1 van het Europees 
Parlement en de Raad, bepalen in artikel 1 dat de richtsnoeren (...) een algemeen 
referentiekader [vormen] ter stimulering van de acties van de Lid-Staten en, eventueel, van de 
Gemeenschap die gericht zijn op de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk 
belang. Zij bevatten geen geharmoniseerde normen voor rondwegen in Europa, en het is aan 
de nationale autoriteiten om in elk specifiek geval tot een evenwichtig oordeel te komen. De 
technische details van vervoersprojecten, inclusief de gekozen tracés, vallen volgens het 
subsidiariteitsbeginsel, gedefinieerd in artikel 3b van het EU-Verdrag, onder de bevoegdheid 
van de lidstaat.

De Commissie heeft de autoriteiten aangemoedigd om een onafhankelijk vergelijkend 
onderzoek naar de twee alternatieven uit te laten voeren om de te nemen beslissing te kunnen 
onderbouwen. Hiervoor heeft de Commissie financiële steun uit cohesiefondsen voor 
technische ondersteuning aangeboden. De Commissie heeft een exemplaar ontvangen van de 
conclusies van het vergelijkende onderzoek. Deze conclusies zal zij in beschouwing nemen.

Tot op heden zijn geen verdere aanvragen voor medefinanciering ontvangen. De Tsjechische 
autoriteiten hebben de Commissie gemeld dat zij een exemplaar van het onderzoek aan 
JASPERS2 hebben gestuurd, de faciliteit voor technische bijstand die in 2005 gezamenlijk is 
opgezet door de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank en de Europese Bank 
voor Wederopbouw en Ontwikkeling. Voordat een eventuele formele aanvraag bij de 
Commissie wordt ingediend, zullen de Tsjechische autoriteiten JASPERS betrekken bij het 
verdere onderzoek naar sectie 519.

Het is aan de individuele lidstaten om beslissingen te nemen met betrekking tot de bouw van 
de vervoersinfrastructuur op het eigen grondgebied en om daarbij aan hun 
Gemeenschapsverplichtingen te voldoen. In dit verband moet erop worden gewezen dat de 

                                               
1 Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende 
communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een trans-Europees vervoersnet, PB L 228 van 
9.9.1996, blz. 1-104.
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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TEN-V-richtsnoeren lidstaten niet verplichten tot het opgeven van technische normen voor de 
bouw van wegen binnen het netwerk.

Hoewel de Commissie de resultaten van het vergelijkende onderzoek naar de twee opties 
zorgvuldig zal bestuderen en verwacht dat de conclusies bij eventuele toekomstige aanvragen 
voor medefinanciering uit Gemeenschapsfondsen in beschouwing zullen worden genomen, 
kan zij niet tussenbeide komen bij de vaststelling van het tracé van een project, mits de 
keuzen die door nationale autoriteiten worden gemaakt, voldoen aan communautaire en 
nationale wetgeving, inclusief die met betrekking tot milieubescherming. De Commissie is 
zich ervan bewust dat een gemengd overheidscomité van vervoers- en milieudeskundigen de 
zuidelijke variant ("J", via Suchdol) heeft aanbevolen als beste tracé. 

Verder is de Commissie bekend met het feit dat het administratieve hooggerechtshof van de 
Tsjechische Republiek hierover begin 2010 uitspraak heeft gedaan, waarin hij de door het 
Praagse gemeentebestuur voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan voor Praag 
afwees. Op basis van deze wijzigingen had begonnen kunnen worden met de aankoop van 
grond en het voorbereiden van de bouwvergunningdocumentatie. Dit betekent dat de 
procedure voor de wijziging van het bestemmingsplan voor Praag opnieuw moet worden 
ingeleid; anders kunnen voor de zuidelijke variant ("J", via Suchdol) niet de nodige 
vergunningen worden verleend. Zolang deze procedure niet is afgerond, kan de Commissie 
niet verder ingaan op de vermeende schending van milieuwetgeving.


