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Ref.: Petiția nr. 0284/2008, adresată de Jan Bubela, de cetățenie germană, privind 
proiectul șoselei de centură din Praga

Petiția nr. 0993/2008, adresată de Hana Francova, de cetățenie cehă, împreună cu 
3 cosemnatari, privind nerespectarea de către autoritățile cehe a Deciziei nr. 
1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind orientările 
comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport

1. Rezumatul petiției 0284/2008

Petiționarul se arată îngrijorat de proiectul șoselei de centură din Praga care face parte din 
coridorul transeuropean multimodal care leagă Berlinul de Istanbul via Dresda, Praga, 
Bratislava și Sofia. O porțiune din șoseaua de centură a fost deja finalizată. Cu toate acestea, 
secțiunea din nord-vest nu a fost construită încă. S-au propus două alternative: „varianta J”, 
care traversează suburbiile foarte populate din nord, și „varianta Ss”, amplasată într-o zonă cu 
mai puține construcții, în nordul periferiei orașului Praga. Autoritățile au optat pentru 
„varianta J”, despre care petiționarul crede că încalcă principiile de mediu, în special în ceea 
ce privește nivelul de poluare sonoră și a aerului, împreună cu distrugerea văii Drahan, unicul 
„plămân verde” rămas al orașului. Petiționarul susține că, alegând „varianta J”, autoritățile 
cehe nu au luat în considerare dorințele publicului și se întreabă dacă decizia este în 
conformitate cu legislația europeană în vigoare în domeniul mediului și al transportului. În 
consecință, acesta solicită intervenția Parlamentului European.

Rezumatul petiției 0993/2008

Petiționarul face trimitere la proiectul de autostradă din jurul orașului Praga care face parte 
din coridorul de transport multimodal transeuropean IV care va lega Berlinul de Istanbul via 
Dresda, Praga, Bratislava și Sofia. Au fost finalizate anumite porțiuni din autostradă, în timp 
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ce altele nu au fost încă terminate. În ceea ce privește secțiunile proiectate SOKP 518 și 519 
(Ruzyne-Suchdol-Brezineves), petiționarul își exprimă preocuparea cu privire la 
nerespectarea dispozițiilor Deciziei nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport. Mai mult, 
petiționarul consideră că ruta selectată de către autorități are ca rezultat încălcări ale dreptului 
în materie de mediu și solicită, prin urmare, intervenția Parlamentului European

2. Admisibilitate

Petiția 0284/2008 a fost declarată admisibilă la 18 iulie 2008.
Petiția 0993/2008 a fost declarată admisibilă la 1 decembrie 2008.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de 
procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 martie 2009

Șoseaua de centură din Praga este inclusă în rețeaua TEN-T. Aceasta este în curs de construire 
pentru a reduce traficul pe rutele din interiorul orașului, pentru a lega toate autostrăzile și 
drumurile din apropiere de Praga pe care este permisă circulația cu viteză mare a vehiculelor 
și, astfel, pentru a permite tranziția omogenă a traficului de tranzit spre toate arterele de ieșire 
din Praga.

Construcția este împărțită în mai multe secțiuni, de la 510 la 520, care sunt independente din 
punct de vedere tehnic și financiar și pe care se pot derula operațiuni independente. Unele au 
fost deja finalizate, iar altele sunt cuprinse în lista orientativă de proiecte majore incluse în 
Programul operațional de transport 2007-2013.

Comisia este la curent cu faptul că există multe divergențe de opinie la nivel local cu privire la 
aliniamentul cel mai potrivit pentru construirea secțiunii 518 Ruzyně-Suchdol și a secțiunii 
519 Suchdol-Březiněves din nord-vestul orașului. S-au propus două alternative – varianta „J”, 
caracterizată prin traversarea râului Vltava în zona municipalității Praga-Suchdol și legată de 
autostrada D8 la sud de Březiněves și varianta „Ss”, caracterizată prin traversarea râului 
Vltava la nord de orașul Roztoky u Prahy și apoi legată de autostrada D8 în zona de la nord de 
Zdiby. Comisia are cunoștință de faptul că o evaluare a impactului asupra mediului a fost 
întreprinsă în 2002.

Orientările TEN-T, cuprinse în Decizia 1692/96/CE1 a Parlamentului European și a 
Consiliului, prevăd la articolul 1 că orientările reprezintă cadrul general de referință menit să 
încurajeze acțiunile statelor membre și, dacă este cazul, acțiunile Comunității de realizare a 
proiectelor de interes comun. Acestea nu includ standarde armonizate de construire a 
șoselelor ocolitoare în Europa și este la latitudinea autorităților naționale să emită judecăți 
adecvate pentru fiecare caz în parte. Specificațiile tehnice ale proiectelor de transport, inclusiv 
aliniamentul, sunt de competența statelor membre, potrivit principiului subsidiarității definit 
la articolul 3b din Tratatul UE. 
                                               
1 Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind 
orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, JO L 228, 9.9.1996, p. 
1–104.
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Comisia a încurajat autoritățile să efectueze un studiu comparativ independent al celor două 
alternative pentru ca decizia ulterioară să fie bine întemeiată și a oferit sprijin financiar din 
fondurile de coeziune pentru asistență tehnică în acest scop. Comisia a primit recent o copie a 
constatărilor studiului comparativ, pe care îl va examina.

Până în prezent, nu a fost primită o solicitare suplimentară de cofinanțare. Autoritățile cehe au 
informat Comisia că o copie a studiului a fost trimisă către JASPERS1, facilitatea de asistență 
tehnică înființată în 2005 în comun de Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții și 
Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, care va fi implicată în examinarea ulterioară 
a secțiunii 519 înainte de o posibilă trimitere formală a unei cereri către Comisie.

Statele membre însele sunt în măsură să ia decizii cu privire la construirea infrastructurii de 
transport pe teritoriul lor, respectând totodată obligațiile comunitare. În această privință, 
trebuie subliniat că orientările TEN-T nu obligă statele membre să specifice standarde tehnice 
pentru construcția de șosele în rețeaua TEN-T.

Deși Comisia va studia atent rezultatul studiului comparativ al celor două opțiuni și se va 
aștepta ca aceste constatări să fie luate în considerare în orice solicitare ulterioară de 
cofinanțare din fondurile comunitare, aceasta nu poate interveni în privința definirii 
aliniamentului unui proiect, în cazul în care alegerile făcute de autoritățile naționale respectă 
legislația comunitară și națională, inclusiv cea în domeniul protecției mediului

În această privință, Comisia este la curent cu faptul că, în curând, Curtea Supremă 
Administrativă a Republicii Cehe trebuie să publice o hotărâre cu privire la modificarea 
Planului de exploatare a terenurilor din Praga, care cuprinde varianta J a șoselei de centură.
Până când această hotărâre nu va fi disponibilă, Comisia nu poate face mai multe observații 
cu privire la presupusa încălcare a legislației de mediu

4. Răspunsul suplimentar al Comisiei, primit la 25 martie 2010

Șoseaua de centură din Praga este inclusă în rețeaua TEN-T. Aceasta este în curs de construire 
pentru a reduce traficul pe rutele din interiorul orașului, pentru a lega toate autostrăzile și 
drumurile din apropiere de Praga pe care este permisă circulația cu viteză mare a vehiculelor 
și, astfel, pentru a permite tranziția omogenă a traficului de tranzit spre toate arterele de ieșire 
din Praga. 

Construcția este împărțită în mai multe secțiuni, de la 510 la 520, care sunt independente din 
punct de vedere tehnic și financiar și pe care se pot derula operațiuni independente. Unele au 
fost deja finalizate, iar altele sunt cuprinse în lista orientativă de proiecte majore incluse în 
Programul operațional de transport 2007-2013.

Comisia este la curent cu faptul că există multe divergențe de opinie la nivel local cu privire la 
aliniamentul cel mai potrivit pentru construirea secțiunii 518 Ruzyně-Suchdol și a secțiunii 

                                               
1 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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519 Suchdol-Březiněves din nord-vestul orașului. S-au propus două alternative – varianta „J”, 
caracterizată prin traversarea râului Vltava în zona municipalității Praga-Suchdol și legată de 
autostrada D8 la sud de Březiněves și varianta „Ss”, caracterizată prin traversarea râului 
Vltava la nord de orașul Roztoky u Prahy și apoi legată de autostrada D8 în zona de la nord de 
Zdiby. Comisia are cunoștință de faptul că a fost întreprinsă o evaluare a impactului asupra 
mediului în 2002.

Orientările TEN-T, cuprinse în Decizia 1692/96/CE1 a Parlamentului European și a 
Consiliului, prevăd la articolul 1 că orientările reprezintă cadrul general de referință menit să 
încurajeze acțiunile statelor membre și, dacă este cazul, acțiunile Comunității de realizare a 
proiectelor de interes comun. Acestea nu includ standarde armonizate de construire a 
șoselelor ocolitoare în Europa și este la latitudinea autorităților naționale să emită judecăți 
echilibrate pentru fiecare caz în parte. Specificațiile tehnice ale proiectelor de transport, 
inclusiv aliniamentul, sunt de competența statelor membre, potrivit principiului subsidiarității 
definit la articolul 3b din Tratatul UE. 

Comisia a încurajat autoritățile să efectueze un studiu comparativ independent al celor două 
alternative pentru ca decizia ulterioară să fie bine întemeiată și a oferit sprijin financiar din 
fondurile de coeziune pentru asistență tehnică în acest scop. Comisia a primit o copie a 
constatărilor studiului comparativ, pe care îl va examina.

Până în prezent, nu a fost primită nicio solicitare suplimentară de cofinanțare. Autoritățile 
cehe au informat Comisia că o copie a studiului a fost trimisă către JASPERS2, facilitatea de 
asistență tehnică înființată în 2005 în comun de Comisia Europeană, Banca Europeană de 
Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, care va fi implicată în 
examinarea ulterioară a secțiunii 519 înainte de o posibilă trimitere formală a unei cereri către 
Comisie.

Statele membre însele sunt în măsură să ia decizii cu privire la construirea infrastructurii de 
transport pe teritoriul lor, respectând totodată obligațiile comunitare. În această privință, 
trebuie subliniat că orientările TEN-T nu obligă statele membre să specifice standarde tehnice 
pentru construcția de șosele în rețeaua TEN-T.

Deși Comisia va studia atent rezultatul studiului comparativ al celor două opțiuni și se va 
aștepta ca aceste constatări să fie luate în considerare în orice solicitare ulterioară de 
cofinanțare din fondurile comunitare, aceasta nu poate interveni în privința definirii 
aliniamentului unui proiect, în cazul în care alegerile făcute de autoritățile naționale respectă 
legislația comunitară și națională, inclusiv cea din domeniul protecției mediului. Comisia este 
la curent cu faptul că varianta sudică („J”, via Suchdol) a fost recomandată de un comitet 
guvernamental comun de experți în domeniul transportului și al mediului ca fiind cel mai
adecvat aliniament. 

                                               
1 Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind 
orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, JO L 228, 9.9.1996, p. 1–
104.
2 http://www.jaspers.europa.eu/organisation/index.htm
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De asemenea, Comisia este la curent cu hotărârea pronunțată de Curtea Supremă 
Administrativă a Republicii Cehe de la începutul anului 2010; aceasta a respins propunerile 
municipalității din Praga de modificare a planului de exploatare a terenurilor din Praga. 
Aceste modificări ar permite inițierea achiziționării terenurilor și pregătirea documentației 
pentru obținerea autorizației de construcție. Prin urmare, procesul de modificare a planului de 
exploatare a terenurilor din Praga trebuie reinițiat; în caz contrar, nu se poate obține 
autorizația de construcție necesară variantei sudice („J”, via Suchdol). Până la finalizarea 
acestui proces, Comisia nu poate face mai multe observații cu privire la presupusa încălcare a 
legislației de mediu.


