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Betreft: Verzoekschrift 0708/2012 ingediend door Zdenek Hromadka (Tsjechische 
nationaliteit) en zes medeondertekenaars, over de aanleg van een 
autosnelweg in de wijk Ujezd van Praag

Verzoekschrift 0766/2012, ingediend door Martin Valena (Tsjechische 
nationaliteit), namens het Seberov-comité, met 1380 handtekeningen, over de 
aanleg van de Vestec-autosnelweg bij Praag

1. Samenvatting van verzoekschrift 0708/2012

Indiener maakt bezwaar tegen de aanleg van een autosnelweg in de buurt van de wijk Ujezd 
in Praag. Lokale bewoners zijn tegen het project dat volgens de indiener geen enkele 
verbetering zal betekenen voor de lokale vervoersdiensten en zal zorgen voor meer 
milieuvervuiling in een gebied waar ongeveer 100 000 mensen wonen.

Samenvatting van verzoekschrift 0766/2012

Indiener maakt bezwaar tegen de aanleg van de "Vestec"-autosnelweg bij Praag die de 
ringweg met de "Videnski"-weg moet verbinden.

Deze autosnelweg zou zorgen voor een forse toename van het verkeer, waardoor het probleem 
van luchtvervuiling nog veel erger zou worden. Het project stuit op weerstand binnen de 
lokale gemeenschap.

2. Ontvankelijkheid

Verzoekschrift 0708/2012 is ontvankelijk verklaard op 2 oktober 2012, verzoekschrift 
0766/2012 is ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen 
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verzocht (artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

In beide verzoekschriften wordt bezwaar gemaakt tegen de aanleg van de zogenoemde 
Vestecká-verbindingsweg, die in het verleden deel uitmaakte van de ringweg van Praag 
(zuidelijke corridor). Het traject van de Praagse ringweg is inmiddels gewijzigd. Toch wordt 
de aanleg van de Vestecká-verbindingsweg voortgezet. Deze wordt beschouwd als overbodige 
vervanging voor een echte Praagse ringweg (van weggedeelte "512" naar "D1"), die nog niet 
is voltooid aangezien het administratieve hooggerechtshof het ruimtelijke plan voor het 
aansluitende weggedeelte ("511") heeft vernietigd. De ringweg van Praag is onderdeel van het 
TEN-T-net. De ringweg wordt aangelegd om het verkeer op de wegen in de binnenstad te 
verminderen, alle autosnelwegen en autowegen in de omgeving van Praag met elkaar te 
verbinden en zo een soepel doorgaand verkeer via de naar en van Praag lopende 
verkeersslagaders mogelijk te maken.

In artikel 1 van de in Beschikking 1692/96/EG1 van het Europees Parlement en de Raad 
neergelegde TEN-T-richtsnoeren is bepaald dat de richtsnoeren een algemeen referentiekader 
vormen ter stimulering van de acties van de lidstaten en, eventueel, van de Gemeenschap die 
gericht zijn op de verwezenlijking van projecten van gemeenschappelijk belang. De 
richtsnoeren bevatten geen geharmoniseerde normen met betrekking tot de aanleg van 
omleidingswegen in de EU, en het is aan de nationale autoriteiten om in elk specifiek geval 
een evenwichtige beoordeling te maken. Technische specificaties met betrekking tot 
vervoerprojecten, waaronder de nadere invulling van het traject, vallen overeenkomstig het in 
artikel 3 ter van het EU-Verdrag vastgestelde subsidiariteitsbeginsel onder de bevoegdheid 
van de betrokken lidstaat.

Het project "Vestecká-verbindingsweg" valt onder Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en 
particuliere projecten (MEB-richtlijn). Het Tsjechische systeem voor de 
milieueffectbeoordeling (MEB) bestaat uit een drietal fasen: uitvoering van een MEB-
procedure (resulterend in een niet-bindend advies), vaststelling van een zoneringsbesluit en 
vergunningverlening. Met een bouwvergunning wordt toestemming verleend voor de 
realisatie van het project. Er werden twee afzonderlijke MEB-procedures2 uitgevoerd, 
aangezien het project uit twee delen bestaat. Door het ministerie van Milieu werd in oktober 
2012 en respectievelijk januari 2013 voor beide onderdelen een positief advies uitgebracht. 
Volgens artikel 5, lid 1, van de MEB-richtlijn moet de informatie over het project dat aan een 
milieueffectbeoordeling wordt onderworpen, ook een beschrijving van de cumulatieve 
effecten van het project omvatten. Hoewel dit niet uitdrukkelijk is aangegeven in de MEB-
rapporten voor de beide onderdelen van het project zelf, zijn die rapporten volgens de bijlage 
bij de beide MEB-adviezen ook gebaseerd op de gemeenschappelijke verkeerstechnische 
studie van mei 2011 ter beoordeling van de gevolgen van het project voor het milieu.

Conclusie
                                               
1 Beschikking nr. 1692/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende 
communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van een transeuropees vervoersnet, (PB L 228 van 
9.9.1996, blz. 1–104).
2  ; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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Het is aan de betrokken lidstaat om, met inachtneming van de EU-wetgeving en relevante 
milieueffectbeoordelingen, besluiten te nemen over de aanleg van vervoersinfrastructuur op 
zijn grondgebied. In dit verband moet erop gewezen worden dat de lidstaten bij de TEN-T-
richtsnoeren geen technische wegenbouwnormen zijn opgelegd.

Volgens de beschikbare informatie is de goedkeuringsprocedure voor het project nog niet 
afgerond, zodat de indieners, al naargelang het geval, deel kunnen nemen aan de 
desbetreffende inspraakprocedures of in beroep kunnen gaan bij een nationale rechtbank om 
de materiële of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of nalaten vallend onder de 
bepalingen betreffende de inspraak van het publiek van de MEB-richtlijn aan te vechten.


