
CM\931987LV.doc PE508.104v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

27.3.2013

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0708/2012, ko iesniedza Čehijas valstspiederīgais Zdenek 
Hromadka un kam pievienoti 6 paraksti, par autoceļa būvniecību Ujezd
teritorijā Prāgā

Lūgumraksts Nr. 0766/2012, ko Seberov Komitejas vārdā iesniedza Čehijas 
valstspiederīgais Martin Valena un kam pievienoti 1380 paraksti, par Vestec
autostrādes būvniecību Prāgas tuvumā

1. Lūgumraksta Nr. 0708/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret autoceļa būvniecību netālu no Ujezd teritorijas Prāgā. 
Pret projektu iebilst vietējie iedzīvotāji, un saskaņā ar lūgumraksta iesniedzēja teikto tas 
nekādā veidā neuzlabos vietējos pārvadājumu pakalpojumus un ievērojami palielinās vides 
piesārņojumu teritorijā, kurā dzīvo aptuveni 100 000 iedzīvotāju.

Lūgumraksta Nr. 0766/2012 kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret Vestec autoceļa būvniecību, kas notiek Prāgas tuvumā un 
kas savienos apvedceļu ar Videnska ceļu.

Autoceļš ievērojami palielinātu satiksmi uz ceļiem, būtiski saasinot gaisa piesārņojuma 
problēmas. Pret projektu iebilst vietējie iedzīvotāji.

2. Pieņemamība

Lūgumraksts Nr. 0708/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 2. oktobrī, lūgumraksts 
Nr. 0766/2012 atzīts par pieņemamu 2012. gada 11. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija 
saskaņā ar Reglamenta 202. panta 6. punktu.
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3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Abos lūgumrakstos izteikti iebildumi pret ceļa būvniecību, kas pazīstams kā „Vestecká
saikne” un kādreiz bijis Prāgas apvedceļa (Dienvidu koridors) posms. Kopš tā laika Prāgas 
apvedceļa izvietojums ir ticis mainīts, tomēr „Vestecká saiknes” ceļa būvniecība turpinās. Tas 
tiek uzskatīts par lieku „īsāko ceļu” līdz patiesajam Prāgas apvedceļam (no 512. posma līdz 
„D1” maģistrālei), kura pabeigšana ir aizkavējusies, jo Augstākā administratīvā tiesa ir 
atcēlusi nākamā (511.) posma teritoriālo plānu. Prāgas apvedceļš ir iekļauts TEN-T. Tas tiek 
būvēts, lai samazinātu satiksmi uz iekšpilsētas ceļiem, savienotu visus autoceļus un ātrgaitas 
šosejas, kas atrodas Prāgas tuvumā, tādējādi nodrošinot vienmērīgu tranzītsatiksmi uz visām 
maģistrālēm, kas ved ārā no Prāgas.

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1692/96/EK1 par TEN-T pamatnostādnēm 
1. pantā noteikts, ka „pamatnostādnes veido vispārīgu atsauces sistēmu, kuras uzdevums ir 
mudināt dalībvalstis un, attiecīgos gadījumos, Kopienu īstenot kopējas ieinteresētības 
projektus”. Tās neietver saskaņotus standartus par ES apvedceļu būvniecību, un valsts varas 
iestādes ir atbildīgas par līdzsvarotu spriedumu pieņemšanu katrā atsevišķajā gadījumā. 
Saskaņā ar ES līguma 3.b pantā noteikto subsidiaritātes principu transporta projektu tehniskās 
specifikācijas, tostarp to izvietojums, ir dalībvalsts kompetencē.

Uz „Vestecká saiknes” ceļa projektu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu 
(IVN direktīva). Čehijas IVN sistēma ir daudzpakāpju sistēma, kurā ir trīs posmi: IVN 
procedūra (nesaistošs paziņojums), lēmums par zonējumu un būvatļaujas piešķiršana. 
Būvatļauja ir piekrišana projekta attīstīšanai. Tā kā šis projekts tika sadalīts divās daļās, tika 
veiktas divas atsevišķas IVN procedūras2, kuru rezultātā Vides ministrija attiecīgi 2012. gada 
oktobrī un 2013. gada janvārī sniedza pozitīvus IVN paziņojumus. Saskaņā ar IVN direktīvas 
5. panta 1. punktu informācijā par projektu, kam jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, būtu 
jāietver arī tā kumulatīvās ietekmes apraksts. Saskaņā ar abu IVN paziņojumu pielikumu abu 
projekta daļu ietekmes uz vidi novērtēšanas pamatā tika izmantots arī kopējais satiksmes 
inženierijas pētījums (2011. gada maijs), lai gan abu projekta daļu IVN ziņojumos tas netika 
skaidri norādīts.

Secinājums
Attiecīgās dalībvalsts kompetencē ir pieņemt lēmumus par transporta infrastruktūras 
būvniecību tās teritorijā, ievērojot ES tiesību aktus, tostarp attiecīgos ietekmes uz vidi 
novērtējumus. Šajā saistībā būtu jānorāda, ka TEN-T pamatnostādnēs dalībvalstīm nav 
noteikti ceļu būvniecības tehniskie standarti.

Saskaņā ar pieejamo informāciju vēl nav pabeigta attīstības piekrišanas procedūra, tāpēc 
lūgumraksta iesniedzēji atbilstoši apstākļiem var piedalīties attiecīgajās procedūrās vai 
pārskatīšanas kārtībā valsts tiesā apstrīdēt to lēmumu, darbību vai izlaidumu materiāltiesisko 
vai procesuālo likumību, uz kuriem attiecas IVN direktīvas noteikumi par sabiedrības 
līdzdalību.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 1996. gada 23. jūlija Lēmums Nr. 1692/96/EK par Kopienas 
pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai (OV L 228, 9.9.1996., 1.–104. lpp.).
2 http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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