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Martin Valena, cseh állampolgár által a Seberov Bizottság nevében 
benyújtott 0766/2012. számú, 1380 aláírással ellátott petíció a Prága melletti 
Vestec autópálya építéséről

1. A 0708/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi Prága Ujezd negyedében egy autópálya megépítését. A projektet 
a helyi lakosok is ellenzik, amely a petíció benyújtójának véleménye szerint semmilyen 
módon sem fogja javítani a helyi tömegközlekedést, és csak fokozni fogja a 
környezetszennyezést egy olyan területen, ahol mintegy százezer ember él.

A 0766/2012. számú petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi a Videnska utat a körgyűrűvel összekötő Prága melletti Vestec 
autópálya építését.

Az autópálya nagymértékben növelné a közúti forgalmat, ezáltal komolyan súlyosbítva a 
légszennyezési problémákat. A projektet a helyi lakosok ellenzik.

2. Elfogadhatóság

A 0708/2012. számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 2-én, a 0766/2012. 
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számú petíció elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 11-én. Tájékoztatás kérése a 
Bizottságtól (az eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

Mindkét petíció kifogásolja a „Vestecká bekötő út” építését, amely korábban a prágai 
körgyűrű (déli folyosó) része volt. A prágai körgyűrű nyomvonalát azóta módosították; a 
„Vestecká bekötő út” megépítését azonban továbbra is tervezik. A bekötő útra úgy tekintenek, 
mint a prágai körgyűrűhöz (az „512-es” szakaszból a „D1-es” szakaszba) vezető felesleges 
összekötő útra, amelynek megépítése függőben van, mivel a legfelső közigazgatási bíróság 
megsemmisítette az azt követő („511-es”) szakasz területi tervét. A prágai körgyűrű a TEN-T 
hálózat része. Azért építik, hogy a város belső útjain csökkenjen a forgalom, hogy 
összekössék a Prága közelében lévő autópályákat és gyorsforgalmi utakat, és ezzel lehetővé 
váljon a zökkenőmentes átmenő forgalom a Prágából kivezető összes főúton. 

Az 1692/96/EK európai parlamenti és tanácsi határozatban1 foglalt TEN-T iránymutatások az 
1. cikkben leszögezik, hogy az iránymutatások általános referenciakeretként szolgálnak, és 
céljuk a tagállamok, illetve adott esetben a Közösség bátorítása a közös érdekű projektek 
megvalósítására. Nem tartalmaznak harmonizált szabványokat a kerülőutak Unióban történő 
építésére vonatkozóan, és a nemzeti hatóságok feladata, hogy minden egyes esetben 
kiegyensúlyozott döntést hozzanak Az Európai Unióról szóló szerződés 3b. cikkében foglalt 
szubszidiaritási elv szerint tagállami hatáskörbe tartozik a közlekedési projektek műszaki 
előírásainak, köztük a nyomvonalaknak a meghatározása. 

A „Vestecká bekötő út” projektje az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt 
hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (KHV-
irányelv) hatálya alá tartozik. A többszintű cseh „KHV-rendszer” három szakaszból áll: a 
„KHV-eljárás” (nem kötelező erejű nyilatkozat), az övezetbe sorolással kapcsolatos határozat 
és az építési engedély szakaszából. Az építési engedély a projekttel kapcsolatos fejlesztés 
jóváhagyása. Két külön „KHV-eljárást”2 folytattak le, mivel a projektet két részre osztották.  
A KHV-irányelv 5. cikkének (1) bekezdése értelmében a hatásvizsgálat tárgyát képező 
projektre vonatkozó információnak ki kell térnie a halmozott hatások ismertetésére is. Bár a 
projekt egyik részére vonatkozó KHV-jelentésben sem szerepel egyértelműen, a mindkét 
KHV-nyilatkozathoz tartozó mellékletben az áll, hogy az építkezés környezetre gyakorolt 
hatását vizsgáló jelentések alapjául többek között közös közlekedésmérnöki tanulmány (2011. 
május) szolgált.  

Következtetés
Az érintett tagállam hatáskörébe tartozik, hogy tiszteletben tartva az uniós jogot, többek 
között a megfelelő környezetvédelmi hatásvizsgálatokat, döntéseket hozzon a saját területén 
megvalósítandó közlekedési infrastruktúrára vonatkozóan. E tekintetben meg kell állapítani, 
hogy a TEN-T iránymutatások a tagállamok számára nem írnak elő az útépítésre vonatkozó 
műszaki szabványokat.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 1996. július 23-i 1692/96/EK határozata a transzeurópai 
közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó közösségi iránymutatásokról (HL L 228., 1996.9.9., 1–104. 
o.), 
2  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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A rendelkezésre álló információ szerint a fejlesztés engedélyezésének eljárása még nem zárult 
le, ezért a petíció benyújtói adott esetben részt vehetnek a vonatkozó eljárásokban, illetve a 
nemzeti bíróság előtt felülvizsgálati eljárás keretében kifogást emelhetnek a határozatok, jogi 
aktusok vagy mulasztások anyagi jogi vagy eljárásjogi jogszerűségével kapcsolatban a KHV-
irányelvnek a nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel.


