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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0708/2012 dėl greitkelio tiesimo Prahos Ujazdo rajone, kurią 
pateikė Čekijos pilietis Zdenek Hromadka, su šešiais parašais

Peticija Nr. 0766/2012 dėl Vesteco greitkelio tiesimo netoli Prahos, kurią 
pateikė Čekijos pilietis Martin Valena Šeberovo komiteto vardu, su 1380 
parašų

1. Peticijos Nr. 0708/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas protestuoja dėl greitkelio tiesimo šalia Prahos Ujazdo rajono. Vietos 
gyventojai prieštaravo dėl projekto ir, kaip teigia peticijos pateikėjas, šis projektas niekaip 
nepadės pagerinti vietos transporto paslaugų, be to, jį įgyvendinus labai padidės aplinkos tarša 
rajone, kuriame gyvena apie 100 000 gyventojų.

Peticijos Nr. 0766/2012 santrauka

Peticijos pateikėjas prieštarauja dėl Vesteco greitkelio netoli Prahos, jungiančio aplinkkelį su 
Videnska gatve, tiesimo.

Nutiesus greitkelį labai padidėtų kelių eismas ir būtų dar labiau teršiamas oras. Projektui 
nepritaria vietos gyventojai.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 0708/2012 paskelbta priimtina 2012 m. spalio 2 d., o peticija Nr. 0766/2012 
paskelbta priimtina 2012 m. spalio 11 d. Komisijos paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).
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3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Abiejose peticijose prieštaraujama dėl kelio, vadinamo Vesteco jungtimi, kuris anksčiau 
buvo Prahos žiedinio kelio (pietinis koridorius) dalis, tiesimo. Per tą laiką Prahos žiedinio 
kelio trasa buvo pakeista, tačiau Vesteco jungtį ir toliau siekiama nutiesti. Ji vertinama kaip 
nereikalingas „trumpiausias kelias“ į tikrą Prahos žiedinį kelią (nuo 512 ruožo iki D1 ruožo), 
kuris nebaigtas tiesti dėl to, kad Vyriausiasis administracinis teismas paskelbė tolesnio 
511 ruožo teritorinį planą negaliojančiu. Prahos žiedinis kelias yra įtrauktas į transeuropinį 
transporto tinklą (TEN-T). Jis yra rekonstruojamas siekiant sumažinti eismą miesto vidaus 
keliuose, yra sujungtas su visais šalia Prahos nutiestais greitkeliais ir todėl suteikia galimybę 
tranzitu važiuojančioms transporto priemonėms be kliūčių judėti visais iš Prahos išeinančiais 
magistraliniais keliais. 

TEN-T gairės yra išdėstytos Europos Parlamento ir Tarybos sprendime (EB) Nr. 1692/961, 
kurio 1 straipsnyje teigiama, kad „gairės – tai bendra nuorodų sistema, skirta valstybėms 
narėms ir prireikus Bendrijai skatinti įgyvendinti bendro intereso projektus“. Jos neapima 
suderintų kelių tiesimo standartų, taikytinų aplinkkelių tiesimui ES, tad kiekvienu konkrečiu 
atveju suderintus sprendimus priima nacionalinės valdžios institucijos. Transporto projektų 
techninės specifikacijos, apimančios kelių trasų nustatymą, priklauso valstybių narių 
kompetencijai pagal ES sutarties 3b straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. 

Vesteco jungiamojo kelio tiesimo projektas patenka į Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai 
vertinimo (Poveikio aplinkai vertinimo direktyva) taikymo sritį. Čekijoje galiojanti poveikio 
aplinkai vertinimo sistema yra daugiapakopė ir apima šias tris pakopas: aplinkos poveikio 
vertinimo procedūra (neprivalomas pareiškimas), sprendimas dėl skirstymo į zonas ir statybos 
leidimas. Statybos leidimas – tai pritarimas projekto įgyvendinimui. Buvo įvykdytos dvi 
skirtingos poveikio aplinkai vertinimo procedūros2, nes šis projektas buvo suskirstytas į dvi 
dalis ir Aplinkos ministerija pateikė teigiamus poveikio aplinkai vertinimo pareiškimus 
atitinkamai 2012 m. spalio mėn. ir 2013 m. sausio mėn. Pagal Poveikio aplinkai vertinimo 
direktyvos 5 straipsnio 1 dalį informacija apie projektą, kurio poveikis aplinkai turi būti 
įvertintas, taip pat turėtų apimti jo kaupiamąjį poveikį. Pagal priedą, pridėtą prie abiejų 
poveikio aplinkai vertinimo pareiškimų, nors tai nėra aiškiai nurodyta abiem projekto dalims 
skirtose poveikio aplinkai įvertinimo ataskaitose, jie taip pat grindžiami bendru transporto 
inžineriniu tyrimu, atliktu siekiant įvertinti projekto dalių poveikį aplinkai. 

Išvada
Konkrečios valstybės narės priima sprendimus dėl transporto infrastruktūros statybos savo 
teritorijoje, tačiau jos turi laikytis ES teisės aktų, taip pat atlikti atitinkamus poveikio aplinkai 
vertinimo tyrimus. Šiuo atžvilgiu reikėtų pažymėti, kad TEN-T gairėmis valstybėms narėms 
neprimetami techniniai kelių tiesimo standartai.

Remiantis turima informacija, pritarimo projekto įgyvendinimui procedūra dar nebaigta, todėl 
peticijos pateikėjai gali, tam tikrais atvejais, dalyvauti atitinkamose procedūrose arba ginčyti 

                                               
1 1996 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1692/96, pateikiantis Bendrijos 
gaires dėl transeuropinio transporto tinklo plėtros, OL L 228, 1996 9 9, p. 1.
2 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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su procedūromis arba turiniu susijusį sprendimų, veikimo arba neveikimo teisėtumą 
nacionaliniame teisme pagal Poveikio aplinkai vertinimo nuostatas dėl visuomenės 
dalyvavimo.“


