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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0284/2008, którą złożył Jan Bubela (Niemcy) w sprawie planowanej 
obwodnicy Pragi 

Petycji 0993/2008, którą złożyła Hana Francova (Czechy) z trzema podpisami,
w sprawie nieprzestrzegania przez władze Czech decyzji nr 1692/96/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych 
dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej

1. Streszczenie petycji 0284/2008

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w odniesieniu do planowanej obwodnicy Pragi, 
będącej częścią wielomodułowego korytarza transeuropejskiego IV z Berlina do Istambułu 
poprzez Drezno, Pragę, Bratysławę i Sofię. Część obwodnicy już została ukończona. 
Jednakże część północno-zachodnia jeszcze nie została wybudowana. Zostały zaproponowane 
dwa alternatywne rozwiązania: „wariant J”, w gęsto zaludnionych przedmieściach 
północnych, i „wariant Ss”, w słabiej zabudowanym obszarze, dalej na północ na peryferiach 
Pragi. Dotychczas władze optowały za „wariantem J”, który według składającego petycję 
narusza zasady ochrony środowiska, w szczególności w odniesieniu do poziomów hałasu
i zanieczyszczenia powietrza, wraz ze zanieczyszczeniem doliny Dragan, która jest ostatnimi 
pozostałymi „zielonymi płucami” miasta. Składający petycję uważa, że wybierając „wariant 
J” władze czeskie nie uwzględniły opinii społeczeństwa i kwestionuje zgodność decyzji
z obowiązującym prawodawstwem UE w zakresie ochrony środowiska i ustawodawstwem 
transportowym. W związku z powyższym zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działań.

Streszczenie petycji 0993/2008

Składająca petycję nawiązuje do planowanej budowy autostrady wokół Pragi, która 
ma stanowić część transeuropejskiego wielomodalnego korytarza IV, łączącego Berlin
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z Istambułem i biegnącego przez Drezno, Pragę, Bratysławę i Sofię. Niektóre odcinki 
autostrady są gotowe, a inne nie zostały jeszcze zbudowane. W związku z planowanymi 
odcinkami SOKP 518 i 519 (Ruzyne–Suchdol–Brezineves) składająca petycję wyraża 
zaniepokojenie brakiem zgodności z przepisami decyzji 1692/96/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej. Ponadto według składającej petycję trasa wybrana przez 
władze prowadzi do naruszenia praw środowiska naturalnego, w związku z czym składająca 
petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja 0284/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2008 r.
Petycja 0993/2008 uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2008 r.
Zwrócono się do Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Obwodnica Pragi stanowi fragment sieci TEN-T. Jest budowana, aby ograniczyć ruch 
na drogach w środku miasta, połączyć autostrady i drogi szybkiego ruchu w pobliżu Pragi
i tym samym umożliwić swobodny przepływu ruchu tranzytowego między wszystkimi 
arteriami, które promieniście odchodzą od stolicy Czech.

Praca podzielona jest na odcinki od 510 do 520, które są technicznie i finansowo niezależne. 
Można na nich prowadzić odrębne operacje. Niektóre odcinki są już ukończone, inne wpisano 
na listę indykatywną głównych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Transport na lata 2007–2013.

Komisja jest świadoma, że występują znaczące różnice zdań wśród ludności lokalnej
w kwestii najbardziej odpowiedniego przebiegu trasy na odcinku 518 Ruzyně–Suchdol
i odcinku 519 Suchdol–Březiněves na północny zachód od miasta. Omawiane są dwa 
rozwiązania – wariant „J”, w którym obwodnica przecina rzekę Wełtawę na terenie gminy 
Praga-Suchdol i łączy się z autostradą D8 na południe od Březiněves oraz wariant „Ss”,
w którym obwodnica przecina Wełtawę na północ od miasta Roztoky u Prahy i łączy 
się z autostradą D8 na północ od Zdib. Komisja posiada wiedzę, że ocena oddziaływania 
na środowisko została przeprowadzona w 2002 r.

W art. 1 wytycznych TEN-T określonych w decyzji 1692/96/WE1 Parlamentu Europejskiego
i Rady stwierdza się, że wytyczne wyznaczają ogólne ramy działań mające zachęcić państwa 
członkowskie i, jeśli to konieczne, Wspólnotę do realizacji projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego zainteresowania. Nie obejmują one zharmonizowanych standardów budowy 
obwodnic w Europie i to do władz krajowych należy dokonywanie wyważonych ocen
w konkretnych przypadkach. Techniczna specyfikacja projektów transportowych, w tym 
ich lokalizacja, leży w gestii władz krajowych zgodnie z zasadą pomocniczości sformułowaną
w art. 3b traktatu UE.
                                               
1 Decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie 
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Dz.U. L 228 z
9.9.1996, s. 1–104.
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Komisja zachęcała władze do sporządzenia niezależnego studium porównawczego obu 
alternatyw, tak aby uzasadnić późniejszą decyzję, i przekazała na ten cel pomoc finansową
z funduszu spójności na rzecz pomocy technicznej. Ostatnio otrzymała kopię ustaleń studium 
porównawczego, które teraz przeanalizuje.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden inny wniosek o dofinansowanie. Władze czeskie 
powiadomiły Komisję o przesłaniu kopii studium do JASPERS1, inicjatywy na rzecz pomocy 
technicznej wspólnie podjętej w 2005 r. przez Komisję Europejską, Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Będzie ona zaangażowana
w późniejszy przegląd dotyczący odcinka 519 przed ewentualnym formalnym złożeniem 
wniosku w Komisji.

To w gestii poszczególnych państw członkowskich leży podejmowanie decyzji w sprawie 
budowy na ich terytorium infrastruktury transportowej przy jednoczesnym poszanowaniu 
zobowiązań wspólnotowych. W tym kontekście należy zauważyć, że wytyczne TEN-T nie 
obligują państw członkowskich do określenia technicznych standardów budowy dróg 
wchodzących w skład sieci

Choć Komisja przeanalizuje dokładnie studium porównawcze dwóch opcji i spodziewać się 
będzie uwzględnienia wynikających z niego konkluzji w przypadku wszystkich kolejnych 
wniosków dotyczących współfinansowania z funduszy wspólnotowych, nie może ona 
ingerować w proces ustalania lokalizacji projektu przy założeniu, że wybory dokonywane 
przez władze krajowe są zgodne z prawem wspólnotowym i krajowym, w tym
z ustawodawstwem w zakresie ochrony środowiska.

Komisja posiada informację, że Najwyższy Sąd Administracyjny Czech powinien wkrótce 
opublikować orzeczenie w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Pragi, 
który uwzględniał wariant „J” obwodnicy. Do czasu udostępnienia wyroku Komisja nie może 
formułować dalszych uwag na temat domniemanego naruszenia prawodawstwa 
środowiskowego.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Obwodnica Pragi stanowi fragment sieci TEN-T. Jest budowana, aby ograniczyć ruch 
na drogach w środku miasta, połączyć wszystkie autostrady i drogi szybkiego ruchu
w pobliżu Pragi i tym samym umożliwić swobodny przepływ ruchu tranzytowego między 
wszystkimi arteriami, które promieniście odchodzą od stolicy Czech.

Praca podzielona jest na odcinki od 510 do 520, które są technicznie i finansowo niezależne. 
Można na nich prowadzić odrębne operacje. Niektóre odcinki są już ukończone, inne wpisano 
na listę indykatywną głównych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego 
Transport na lata 2007–2013.

Komisja jest świadoma, że występują znaczące różnice zdań wśród ludności lokalnej

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu



PE423.633/REV 4/5 CM\810838PL.doc

PL

w kwestii najbardziej odpowiedniego przebiegu trasy na odcinku 518 Ruzyně–Suchdol
i odcinku 519 Suchdol–Březiněves na północny zachód od miasta. Omawiane są dwa 
rozwiązania – wariant „J”, w którym obwodnica przecina rzekę Wełtawę na terenie gminy 
Praga-Suchdol i łączy się z autostradą D8 na południe od Březiněves oraz wariant „Ss”,
w którym obwodnica przecina Wełtawę na północ od miasta Roztoky u Prahy i łączy 
się z autostradą D8 na północ od Zdib. Komisja posiada wiedzę, że ocena oddziaływania 
na środowisko została przeprowadzona w 2002 r.

W art. 1 wytycznych TEN-T określonych w decyzji 1692/96/WE1 Parlamentu Europejskiego
i Rady stwierdza się, że wytyczne wyznaczają ogólne ramy działań mające zachęcić państwa 
członkowskie i, jeśli to konieczne, Wspólnotę do realizacji projektów stanowiących przedmiot 
wspólnego zainteresowania. Nie obejmują one zharmonizowanych standardów budowy 
obwodnic w Europie i to do władz krajowych należy dokonywanie wyważonych ocen
w konkretnych przypadkach. Techniczna specyfikacja projektów transportowych, w tym ich 
lokalizacja, leży w gestii władz krajowych zgodnie z zasadą pomocniczości sformułowaną
w art. 3b traktatu UE.

Komisja zachęcała władze do sporządzenia niezależnego studium porównawczego obu 
alternatyw, tak aby uzasadnić późniejszą decyzję, i przekazała na ten cel pomoc finansową
z funduszu spójności na rzecz pomocy technicznej. Ostatnio otrzymała kopię ustaleń studium 
porównawczego, które teraz przeanalizuje.

Do dnia dzisiejszego nie wpłynął żaden inny wniosek o dofinansowanie. Władze czeskie 
powiadomiły Komisję o przesłaniu kopii studium do JASPERS2, inicjatywy na rzecz pomocy 
technicznej wspólnie podjętej w 2005 r. przez Komisję Europejską, Europejski Bank 
Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Będzie ona zaangażowana
w późniejszy przegląd dotyczący odcinka 519 przed ewentualnym formalnym złożeniem 
wniosku w Komisji.

To w gestii poszczególnych państw członkowskich leży podejmowanie decyzji w sprawie 
budowy na ich terytorium infrastruktury transportowej przy jednoczesnym poszanowaniu 
zobowiązań wspólnotowych. W tym kontekście należy zauważyć, że wytyczne TEN-T nie 
obligują państw członkowskich do określenia technicznych standardów budowy dróg 
wchodzących w skład sieci.

Choć Komisja przeanalizuje dokładnie studium porównawcze dwóch opcji i spodziewać 
się będzie uwzględnienia wynikających z niego konkluzji w przypadku wszystkich kolejnych 
wniosków dotyczących współfinansowania z funduszy wspólnotowych, nie może ona 
ingerować w proces ustalania lokalizacji projektu przy założeniu, że wybory dokonywane 
przez władze krajowe są zgodne z prawem wspólnotowym i krajowym, w tym
z ustawodawstwem w zakresie ochrony środowiska. Komisja jest świadoma, że wspólna 

                                               
1 Decyzja nr 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie 
wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Dz.U. L 228 z
9.9.1996, s. 1–104.
2 http://www.jaspers.europa.eu
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komisja rządowa ekspertów ds. transportu i środowiska zarekomendowała jako najwłaściwszą 
lokalizację wariant południowy („J”, przez Suchdol). 

Ponadto Komisja posiada informację, że Najwyższy Sąd Administracyjny Czech wydał 
werdykt na początku 2010 roku; nie uznał on zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego Pragi zaproponowanych przez zarząd miasta Praga. Zmiany te zezwalałyby 
na rozpoczęcie procedury wykupu gruntów, a także na zainicjowanie przygotowań 
dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę. Oznacza to, że proces zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego Pragi musi rozpocząć się od nowa; w innym 
przypadku uzyskanie niezbędnych pozwoleń na realizację wariantu południowego („J”, 
przez Suchdol) może okazać się niemożliwe. Do czasu zakończenia tego procesu Komisja nie 
może formułować dalszych uwag na temat domniemanego naruszenia prawodawstwa 
środowiskowego.


