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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0708/2012, внесена от Зденек Хромадка, с чешко гражданство, 
подкрепена от 6 подписа, относно строежа на магистрала в пражкия квартал 
Уезд

Петиция 0766/2012, внесена от Мартин Валена, с чешко гражданство, от 
името на комитет „Себеров“, подкрепена от 1380 подписа, относно строежа 
на автомагистрала „Вестец“ в близост до Прага

1. Резюме на петиция 0782/2012

Вносителят на петицията възразява срещу строежа на магистрала близо до пражкия 
квартал Уезд. Местното население се противопоставя на проекта, който, според 
вносителя, няма по никакъв начин да подобри местните транспортни услуги и освен 
това силно ще увеличи замърсяването на околната среда в район с население от около 
100 000 души.

Резюме на петиция 0766/2012

Вносителят на петицията възразява срещу строежа на автомагистрала „Вестец“ близо 
до Прага, която свързва околовръстния път с пътя „Виденска“.

Автомагистралата до голяма степен ще доведе до усилване на трафика, като по този 
начин сериозно ще се засилят проблемите, свързани със замърсяването на въздуха. 
Местните жители са против проекта.

2. Допустимост

Петиция 0708/2012 е обявена за допустима на 2 октомври 2012 г., петиция 0766/2012 е 
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обявена за допустима на 11 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Предмет и на двете петиции е строежът на пътя, известен като „Вестецка линк“, който в 
миналото е бил част от магистралната дъга на Прага (южен коридор). Междувременно 
планът на магистралната дъга на Прага е бил изменен, но строежа на пътя „Вестецка 
линк“ е останал в плановете. Това се разглежда като излишен „пряк път“ към 
истинската магистрална дъга на Прага (от участък „512“ to участък „D1“), чието 
завършване е висящо поради отмяна на териториалния план от Върховния 
административен съд по отношение на последващия участък („511“). Магистралната 
дъга край Прага е включена в мрежата TEN-T. Тя се изгражда с цел намаляване на 
трафика по вътрешните градски маршрути, свързване на всички магистрали и 
високоскоростни пътища край Прага и по този начин – даване на възможност за плавен 
транзитен трафик между всички пътни артерии, които излизат от Прага. 

Насоките за TEN-T, очертани в Решение 1692/96/ЕО 1 на Европейския парламент и на 
Съвета посочват в член 1, че „насоките очертават обща отправна рамка, 
предназначена да мотивира действията на държавите членки, а при необходимост, и 
тези на Комисията с цел реализиране на проектите от общ интерес.“ Те не включват 
хармонизирани стандарти за изграждане на пътища или обиколни трасета в Европа и 
националните органи са тези, които вземат балансирани решения по всеки конкретен 
случай. Техническите спецификации на транспортните проекти, включително техните 
хоризонтални трасета, спадат към компетенциите на държавата членка съгласно 
принципа на субсидиарност, определен в член 3б от Договора за ЕС. 

Проектът за път „Вестецка линк“ попада в приложното поле на Директива 2011/92/EС 
на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива за 
ОВОС). Чешката система за ОВОС е многостепенна и се състои от три етапа: 
процедура по ОВОС (необвързващо заключение), решение за зониране и разрешително 
за строеж. Разрешителното за строеж е съгласието за осъществяване на проекта. Били 
са извършени две отделни процедури по ОВОС2 , тъй като проектът е разделен на две 
части, като Министерството на околната среда е издало две положителни становища по 
ОВОС съответно през октомври 2012 г .  и през януари 2013 г. Съгласно член 5, 
параграф 1 от Директивата за ОВОС, информацията относно проекта, който е предмет 
на оценка на въздействието върху околната среда, следва да покрива и описанието на 
кумулативните му ефекти. Съгласно приложението към двете становища по ОВОС, 
макар и не изрично отбелязано в докладите за ОВОС за двете части от проекта, те са 
основани и на общото транспортно-инженерно проучване (май 2011 г.), което оценява 
въздействието им върху околната среда.   

                                               
1 Решение № 1692/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 година относно 
общностните насоки за развитието на трансевропейска транспортна мрежа, ОВ L 228, 9.9.1996 г., 
стр.1–104.
2  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214;
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Заключение
Правомощие на съответната държава членка е да взема решения във връзка със строежа 
на транспортна инфраструктура на своята територия, при зачитане на 
законодателството на ЕС, включително съответните оценки на въздействието върху 
околната среда. В това отношение следва да се отбележи, че насоките за TEN-T не 
налагат на държавите членки технически стандарти за изграждането на пътища по 
мрежата.

Съгласно наличната информация, процедурата по издаване на разрешително още не е 
приключила, следователно вносителите на петициите могат, според случая, да вземат 
участие в съответните процедури или да оспорят материалната или процесуална 
законосъобразност на решенията, действията или бездействията, предмет на 
разпоредбите относно участието на обществеността на Директивата за ОВОС в 
производство пред национален съд.


