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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

27.3.2013

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0708/2012, imressqa minn Zdenek Hromadka, ta’ ċittadinanza 
Ċeka, b’6 firem, dwar il-bini ta’ awtostrada fil-kwartier ta’ Ujezd fl-inħawi 
ta’ Praga

Petizzjoni 0766/2012, imressqa minn Martin Valena, ta’ ċittadinanza Ċeka, 
f’isem il-Kumitat Seberov, b’1380 firma, dwar il-kostruzzjoni tal-awtostrada 
Vestec, fiż-żona ta’ Praga

1. Sommarju tal-petizzjoni 0708/2012

Il-petizzjonant joġġezzjona l-bini ta' awtostrada ħdejn il-kwartier ta' Ujezd fl-inħawi ta' Praga. 
Dan il-proġett huwa kkritikat mir-residenti tal-kwartier u, skont il-petizzjoni, bl-ebda mod 
mhu se jtejjeb is-servizz tat-trasport lokali u barra minn hekk se jwassal għal żieda fit-tniġġis 
ambjentali f’żona abitata minn madwar 100 000 persuna.

Sommarju tal-petizzjoni 0766/2012

Il-petizzjoni tipprotesta kontra l-kostruzzjoni tal-hekk imsejħa awtostrada “Vestec” fiż-żona 
ta’ Praga, li għandha tgħaqqad it-triq prinċipali mat-triq “Videnska”.

L-awtostrada tista’ żżid ħafna iżjed it-traffiku fit-toroq filwaqt li taggrava serjament ukoll il-
problemi ta’ tniġġis fl-arja. Dan il-proġett huwa kkritikat mir-residenti tal-kwartier.

2. Ammissibiltà
Il-petizzjoni 0708/2012 iddikjarata ammissibbli fit-2 ta’ Ottubru 2012, il-
petizzjoni 0766/2012 iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet 
tagħti informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).
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3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Iż-żewġ petizzjonijiet jipprotestaw kontra l-kostruzzjoni tal-hekk imsejħa awtostrada 
“Vestecká link”, li fil-passat kienet parti mit-Triq Ċirkolari ta' Praga (Kuritur tan-Nofsinhar). 
L-allinjament tat-Triq Ċirkolari ta’ Praga ilu mmodifikat minn dakinhar; madankollu t-triq 
“Vestecká link” qiegħda ssir. Din qiegħda titqies bħala triq li tqassar li m'hemmx bżonnha 
għal Triq Ċirkolari ta’ Praga ġenwina (mit-taqsima “512” sa “D1”), li t-tmiem tagħha huwa 
pendenti minħabba l-kanċellazzjoni tal-pjan territorjali mill-Qorti Amministrattiva Suprema 
għat-taqsima sussegwenti (“511”). It-Triq Ċirkolari ta’ Praga hija inkluża fin-netwerk TEN-T. 
Hija qed tinbena sabiex jonqos it-traffiku fir-rotot ta’ ġewwa tal-belt, tgħaqqad l-awtostradi u 
t-toroq veloċi kollha qrib Praga u b’hekk tippermetti li t-traffiku tat-tranżitu jkollu 
tranżizzjoni bla xkiel fost it-toroq arterjali kollha li joħorġu ’l barra minn Praga.  

Il-Linji Gwida tat-TEN-T deskritti fid-Deċiżjoni 1692/96/KE1 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill jiddikjaraw fl-Artikolu 1 li l-linji gwida għandhom jikkostitwixxu qafas ġenerali ta’ 
referenza maħsub li jagħti appoġġ lill-Istati Membri u, fejn xieraq, il-Komunità biex tagħmel 
proġetti ta’ interess komuni. Dawn ma jinkludux standards armonizzati għall-kostruzzjonijiet 
fit-toroq ta’ by-passes fl-UE u hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet nazzjonali li jagħmlu 
ġudizzji bilanċjati dwar kull każ speċifiku. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta’ proġetti ta’ 
trasport, inklużi l-allinjamenti tagħhom, jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Istat Membru skont il-
prinċipju tas-sussidjarjetà definit fl-Artikolu 3b tat-Trattat tal-UE. 

Il-proġett tat-triq “Vestecká link” jaqa’ taħt id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill dwar l-istima tal-effetti ta' ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (id-
Direttiva VIA). Is-sistema Ċeka “VIA” hija waħda multistadju, li tinkludi tliet stadji: l-istadji 
ta' proċedura “VIA” (dikjarazzjoni mhux vinkolanti), Deċiżjoni ta’ Żoni u Permess tal-Bini. 
Il-permess tal-bini huwa l-kunsens tal-iżvilupp għall-proġett. Żewġ proċeduri “VIA” separati2
twettqu kif dan il-proġett ġie maqsum f’żewġ partijiet, b’Dikjarazzjonijiet VIA Pożittivi 
maħruġa mill-Ministeru għall-Ambjent f’Ottubru 2012 u Jannar 2013 rispettivament. Skont 
id-Direttiva VIA, l-Artikolu 5.1, l-informazzjoni dwar il-proġett li għandu jkun soġġett għal 
valutazzjoni tal-impatt ambjentali għandha tkopri wkoll id-deskrizzjoni tal-effetti kumulattivi 
tiegħu. Skont l-Anness għaż-żewġ dikjarazzjonijiet VIA, għalkemm mhux espliċiti fir-
rapporti VIA għaż-żewġ partijiet tal-proġett, dawn kienu bbażati wkoll fuq l-istudju komuni 
tat-Trasport-Inġinerija (Mejju 2011) li jevalwa l-impatt tagħhom fuq l-ambjent.   

Konklużjoni
Huwa l-Istat Membru kkonċernat li għandu jieħu deċiżjonijiet dwar il-kostruzzjoni ta’ 
infrastrutturi tat-trasport fit-territorju tiegħu filwaqt li għandu jirrispetta l-leġiżlazzjoni tal-UE, 
inklużi valutazzjonijiet rilevanti tal-impatt ambjentali. F’dan ir-rigward, għandu jiġi nnutat li 
l-linji gwida TEN-T ma jimponux standards tekniċi fuq l-Istati Membri dwar il-kostruzzjoni 
tat-toroq.

Skont l-informazzjoni disponibbli, il-proċedura tal-kunsens tal-iżvilupp għadha mhijiex lesta, 
għalhekk il-petizzjonanti jistgħu, kif ikun il-każ, jieħdu sehem fil-proċeduri rilevanti jew 

                                               
1 Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 1996 fuq linji gwida 
tal-Komunità għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew, ĠU L 228, 9.9.1996, p. 1–104.
2  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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jikkontestaw il-legalità sostantiva jew proċedurali tad-deċiżjonijiet, l-atti jew l-omissjonijiet 
soġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ parteċipazzjoni pubblika tad-Direttiva VIA f’proċedura ta’ 
reviżjoni quddiem qorti nazzjonali.


