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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0708/2012 του Zdenek Hromadka, (τσέχικης ιθαγένειας), η οποία
συνοδεύεται από 6 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή αυτοκινητόδρομου 
στην περιοχή Ujezd της Πράγας

Αναφορά 0766/2012 του Martin Valena, τσεχικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής Seberov, φέρουσα άλλες 1380 υπογραφές, σχετικά με την 
κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Vestec, στην περιοχή της Πράγας

1. Περίληψη της αναφοράς 0708/2012

Στην αναφορά εκφράζονται διαμαρτυρίες για την κατασκευή ενός αυτοκινητόδρομου κοντά 
στην περιοχή Ujezd της Πράγας. Οι κάτοικοι της περιοχής κρατούν επικριτική στάση 
απέναντι στο εν λόγω σχέδιο το οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, δεν θα επιφέρει καμιά 
βελτίωση στην τοπική συγκοινωνία. Επιπλέον, ο εν λόγω αυτοκινητόδρομος θα προκαλέσει 
σημαντική ρύπανση του περιβάλλοντος σε μια περιοχή που κατοικείται από περίπου 100 000 
άτομα.

Περίληψη της αναφοράς 0766/2012

Η αναφορά αποτελεί διαμαρτυρία κατά της κατασκευής του λεγόμενου αυτοκινητόδρομου 
«Vestec» στην περιοχή της Πράγας, ο οποίος πρέπει να ενώσει την περιφερειακή οδό με την 
οδό «Videnska».

Ο εν λόγω αυτοκινητόδορμος θα προκαλέσει μεγάλη αύξηση της κυκλοφορίας, με σοβαρές 
επιπτώσεις όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η τοπική κοινωνία είναι αντίθετη στο 
έργο.

2. Παραδεκτό
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Η αναφορά 0708/2012 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 2 Οκτωβρίου 2012 και η αναφορά 
0766/2012 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Αμφότερες οι αναφορές αντιδρούν στην κατασκευή του αυτοκινητόδρομου που είναι 
γνωστός ως "Vestecká link", ο οποίος στο παρελθόν εντάσσονταν στην περιμετρική οδό της 
Πράγας (δυτικός διάδρομος). Η χάραξη της περιμετρικής οδού Πράγας έκτοτε 
τροποποιήθηκε· ωστόσο η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου "Vestecká link" συνεχίζεται. 
Θεωρείται ως περιττή συντόμευση μιας πραγματικής περιμετρικής οδού της Πράγας (από το 
τμήμα "512" έως το "D1"), η ολοκλήρωση της οποίας εκκρεμεί λόγω της ακύρωσης του 
χωροταξικού σχεδιασμού από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο για το επόμενο τμήμα
("511"). Η περιμετρική οδός της Πράγας έχει περιληφθεί στο δίκτυο των ΔΕΔ μεταφορών. 
Κατασκευάζεται με σκοπό να περιοριστεί η κυκλοφορία στους εσωτερικούς δρόμους της 
πόλης, να συνδεθούν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι και οι οδοί ταχείας κυκλοφορίας πλησίον της 
Πράγας και, συνεπώς, να διευκολύνει τη διαμετακομιστική κυκλοφορία και να υπάρξει μια 
ήπια μετάβαση μεταξύ όλων των αρτηριών που ξεκινούν ακτινωτά από την Πράγα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ΔΕΔ-Μ που περιγράφονται στην απόφαση 1692/96/EΚ1

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφέρει στο άρθρο 1 ότι: «Οι 
προσανατολισμοί συνιστούν γενικό πλαίσιο αναφοράς για την ενθάρρυνση των δράσεων των 
κρατών μελών και, ενδεχομένως, της Κοινότητας με στόχο την υλοποίηση σχεδίων κοινού 
ενδιαφέροντος». Δεν περιλαμβάνουν εναρμονισμένα πρότυπα και τις κατασκευές 
παρακαμπτηρίων οδών στην ΕΕ και εναπόκειται στις εθνικές αρχές να καταλήξουν σε 
ισορροπημένες αποφάσεις σχετικά με κάθε ειδική περίπτωση. Οι τεχνικές προδιαγραφές των 
έργων μεταφοράς όπου συμπεριλαμβάνεται και η χάραξή τους, εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 
του κράτους μέλους σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που ορίζεται στο άρθρο 3β 
της Συνθήκης ΕΕ.

Το έργο "Vestecká link" εμπίπτει στο πεδίο της οδηγίας 2011/92/EΕ που Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση του αντίκτυπου ορισμένων
δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (Οδηγία ΕΠΕ). Το τσέχικο σύστημα ΕΠΕ 
είναι πολυφασικό και περιλαμβάνει τρεις φάσεις: διαδικασία «ΕΠΕ» (μη δεσμευτική 
δήλωση), απόφαση καθορισμού ζώνης και άδεια οικοδομικών εργασιών. Στο έργο αυτό 
έχουν ολοκληρωθεί δύο χωριστές «διαδικασίες ΕΠΕ»2, καθώς το έργο χωρίζεται σε δύο μέρη,
με το Υπουργείο Περιβάλλοντος να έχει εκδώσει αντιστοίχως, τον Οκτώβριο του 2012 και 
τον Ιανουάριο του 2013, δύο θετικές δηλώσεις ΕΠΕ. Σύμφωνα με την οδηγία ΕΠΕ, άρθρο 
5.1, οι πληροφορίες σχετικά με έργο που υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων πρέπει να καλύπτουν και την περιγραφή των σωρευτικών επιπτώσεων. Σύμφωνα 
με το παράρτημα, αμφότερες οι δηλώσεις ΕΠΕ, μολονότι δεν αναφέρεται ρητώς στις εκθέσεις 
ΕΠΕ για αμφότερα τα τμήματα του έργου, βασίζονται επίσης και σε κοινή μελέτη 
Μεταφορών-Μηχανικής (Μάιος 2011) για την αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχουν στο 
περιβάλλον.
                                               
1 Απόφαση αριθ. 1692/96 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1996, 
περί των κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ΕΕ L 
228 της 9.9.1996, σ. 1.
2 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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Συμπέρασμα
Εναπόκειται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να αποφασίσει όσον αφορά την κατασκευή της 
μεταφορικής υποδομής στην επικράτειά του, σεβόμενο παράλληλα τη νομοθεσία της ΕΕ, 
όπου περιλαμβάνονται και οι αντίστοιχες εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σε σχέση 
με αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές των ΔΕΔ-Μ δεν επιβάλλουν στα 
κράτη μέλη τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή αυτοκινητόδρομων.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διαδικασία έγκρισης δεν έχει ολοκληρωθεί και, 
ως εκ τούτου, οι αναφέροντες μπορούν, κατά περίπτωση, να συμμετάσχουν στις αντίστοιχες 
διαδικασίες ή να προσβάλουν την ουσιαστική ή διαδικαστική νομιμότητα των αποφάσεων, 
πράξεων ή παραλείψεων που υπάγονται στις διατάξεις δημόσιας συμμετοχής που προβλέπει η 
οδηγία ΕΠΕ, με διαδικασία προσφυγής ενώπιον εθνικού δικαστηρίου.


