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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0708/2012 af Zdenek Hromadka, tjekkisk statsborger, og 6 
medunderskrivere, om opførelse af en motorvej i bydelen Ujezd i Prag

Andragende 0766/2012 af Martin Valena , tjekkisk statsborger, på vegne af 
Seberovudvalget og 1380 medunderskrivere, om opførelsen af Vestec-
motorvejen nær Prag

1. Sammendrag af andragende 0708/2012

Andrageren protesterer mod opførelsen af en motorvej nær bydelen Ujezd i Prag. Beboerne i 
området er imod projektet, som ifølge andrageren på ingen måde vil forbedre 
lokaltransporten, og som endvidere vil øge miljøforureningen væsentligt i et område med 
omkring 100 000 indbyggere.

Sammendrag af andragende 0766/2012

Andrageren protesterer mod opførelsen af Vestec-motorvejen nær Prag, som forbinder 
ringvejen med Videnska-vejen.

Motorvejen vil øge trafikken betragteligt med alvorlig forværring af 
luftforureningsproblemerne til følge. De lokale beboere modsætter sig projektet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0708/2012 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 2. oktober 2012, 
andragende 0766/2012 opfylder betingelserne for behandling, fastslået den 11. oktober 2012. 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

"Begge andragender modsætter sig anlæggelsen af den vej, der er kendt som 
"Vestecká-forbindelsen", som tidligere var en del af Prags ringvej (den sydlige del). 
Linjeføringen af Prags ringvej er siden blevet ændret, men man fortsætter med 
Vestecká-forbindelsen. Denne opfattes som en overflødig "genvej" til en ægte ringvej 
omkring Prag (fra sektion "512" til "D1"), hvis fuldførelse er uafklaret, idet Tjekkiets højeste 
forvaltningsdomstol har ophævet territorialplanen for den efterfølgende sektion ("511"). Prags 
ringvej er omfattet af TEN-T-nettet. Den anlægges for at begrænse trafikken på de indre 
byveje, forbinde alle motorveje og gennemkørselsveje nær Prag og dermed skabe mulighed 
for en letløbende gennemkørsel for den gennemkørende trafik på alle indfaldsveje fra Prag. 

Retningslinjerne for TEN-T er opstillet i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 
1692/96/EF1, som i artikel 1 fastsætter, at retningslinjerne udgør en generel referenceramme, 
der skal tilskynde til aktioner i medlemsstaterne samt eventuelt på fællesskabsplan med 
henblik på at realisere projekter af fælles interesse. De omfatter ikke harmoniserede 
standarder for anlæggelse af omkørselsveje i EU, og det er følgelig op til de nationale 
myndigheder at foretage en afbalanceret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Transportprojekters 
tekniske specifikationer, herunder deres linjeføring, henhører under medlemsstaternes 
kompetenceområde i overensstemmelse med nærhedsprincippet, som defineret i artikel 3b i 
EU-traktaten. 

Projektet om "Vestecká-forbindelsesvejen" er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 
miljøet (VVM-direktivet). Det tjekkiske VVM-system består af forskellige faser, omfattende 
de følgende tre: en "VVM"-procedure-fase (en ikkebindende erklæring), en fase for en 
zoneinddelingsbeslutning og en anlægstilladelsesfase. Anlægstilladelsen er en tilladelse til at 
gennemføre projektet. Eftersom dette projekt blev delt i to dele, blev der gennemført to 
særskilte "VVM"-procedurer2, som resulterede i positive VVM-erklæringer udstedt af det 
tjekkiske miljøministerium i henholdsvis oktober 2012 og januar 2013. I henhold til artikel 5, 
stk. 1, i VVM-direktivet bør oplysningerne om et projekt, der skal foretages en 
miljøindvirkningsvurdering af, omfatte en beskrivelse af projektets kumulative virkninger. 
Ifølge bilagene til begge VVM-erklæringer var disse desuden baseret på den fælles 
trafiktekniske undersøgelse (fra maj 2011) med henblik på vurdering af deres indvirkning på 
miljøet, om end det ikke fremgår tydeligt af VVM rapporterne for begge dele af projektet.

Konklusion
Det er op til den berørte medlemsstat at træffe beslutninger vedrørende anlæggelsen af 
transportinfrastruktur på dens territorium, dog således at EU-lovgivningen, herunder relevante 
konsekvensanalyser, respekteres. I den henseende bør det bemærkes, at retningslinjerne for 
TEN-T-nettet ikke pålægger medlemsstaterne nogen tekniske standarder for anlæggelse af 
veje.

Ud fra de tilgængelige oplysninger er projektgodkendelsesproceduren endnu ikke afsluttet, og 

                                               
1 Europa-Parlamentet og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for 
udvikling af det transeuropæiske transportnet, EUT L 228 af 9.9.1996, s. 1-104.
2 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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andragerne kan derfor alt efter tilfældet deltage i de relevante procedurer eller få prøvet den 
materielle eller processuelle lovlighed af afgørelser, handlinger eller undladelser, der er 
omfattet af bestemmelserne om offentlig deltagelse i VVM-direktivet, i en klageprocedure 
ved en national domstol."


