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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0708/2012, adresată de Zdenek Hromadka, de cetățenie cehă, însoțită de 
șase semnături, privind construirea unei autostrăzi în cartierul Ujezd din Praga

Petiția nr. 0766/2012, adresată de Martin Valena, de cetățenie cehă, în numele 
Comisiei Seberov, însoțită de 1380 de semnături, cu privire la construirea 
autostrăzii Vestec în apropierea orașului Praga

1. Rezumatul petiției nr. 0708/2012

Petiționarul protestează împotriva construirii unei autostrăzi în apropierea cartierului Ujezd 
din Praga. Localnicii se opun proiectului, care, potrivit petiționarului, nu va îmbunătăți în 
niciun fel serviciile locale de transport, ci va crește nivelul poluării într-o zonă cu aproximativ 
100 000 de locuitori.

Rezumatul petiției nr. 0766/2012

Petiționarul se opune construirii autostrăzii „Vestec” în apropierea orașului Praga, care ar face 
legătura dintre șoseaua de centură și șoseaua „Videnska”.

Autostrada ar crește, în mod semnificativ, traficul rutier și ar intensifica problemele legate de 
poluarea aerului. Locuitorii acelei zone se opun acestui proiect.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 0708/2012 a fost declarată admisibilă la 2 octombrie 2012, petiția nr. 0766/2012 a 
fost declarată admisibilă la 11 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].
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3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Ambele petiții se opun construirii șoselei de legătură „Vestecká”, care în trecut a făcut parte 
din șoseaua de centură din Praga (coridorul sudic). Alinierea șoselei de centură a orașului 
Praga a fost modificată de atunci; cu toate acestea, proiectul șoselei de legătură „Vestecká” 
continuă. Aceasta este văzută drept o „scurtătură” redundantă a unei veritabile șosele de 
centură a orașului Praga (de la secțiunea „512” la „D1”), a cărei finalizare este încă în curs, ca 
urmare a anulării planului teritorial de către Curtea Supremă Administrativă pentru secțiunea 
ulterioară („511”). Șoseaua de centură a orașului Praga este inclusă în rețeaua TEN-T. 
Aceasta este construită pentru a reduce traficul pe rutele urbane interne, pentru a conecta toate 
autostrăzile și drumurile rapide în apropiere de Praga și pentru a permite, astfel, tranziția lină 
a traficului de tranzit între toate drumurile principale care radiază din Praga. 

Orientările TEN-T prezentate în Decizia 1692/96/CE1 a Parlamentului European și a 
Consiliului prevăd la articolul 1 că orientările „reprezintă cadrul general de referință menit 
să încurajeze acțiunile statelor membre și, dacă este cazul, acțiunile Comunității de realizare 
a proiectelor de interes comun”. Acestea nu includ standarde armonizate pentru construcția 
de căi ocolitoare în UE și este la latitudinea autorităților naționale să decidă în mod echilibrat 
în fiecare caz specific. Specificațiile tehnice ale proiectelor de transport, inclusiv alinierea 
acestora, fac parte din competențele statului membru, potrivit principiului subsidiarității 
definit la articolul 3b din Tratatul privind UE: 

Proiectul șoselei de legătură „Vestecká” intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice 
și private asupra mediului (Directiva EIA). Sistemul ceh „EIA” cuprinde trei etape: o 
procedură „EIA” (declarație fără caracter obligatoriu), o hotărâre de zonare și o autorizație de 
construcție. Autorizația de construcție este acordul de dezvoltare pentru proiect. Au fost 
efectuate două proceduri „EIA”2 separate, întrucât prezentul proiect a fost împărțit în două 
părți, declarațiile EIA pozitive fiind emise de Ministerul Mediului în octombrie 2012 și, 
respectiv, ianuarie 2013. În conformitate cu articolul 5.1 din Directiva EIA, informațiile cu 
privire la proiectul care va fi suspus unei evaluări a impactului asupra mediului ar trebui să 
acopere, de asemenea, descrierea efectelor cumulative. În conformitate cu anexa la ambele 
declarații EIA, cu toate că nu este specificat în mod explicit în rapoartele EIA pentru ambele 
părți ale proiectului, acestea s-au bazat, de asemenea, pe studiul comun privind ingineria în 
domeniul transportului (mai 2011) pentru a evalua impactul acestora asupra mediului.  

Concluzii
Este de competența statului membru în cauză să ia decizii cu privire la construirea 
infrastructurii de transport pe teritoriul său, respectând totodată legislația UE, inclusiv 
evaluările relevante ale impactului asupra mediului. În acest sens, ar trebui remarcat faptul că 
orientările TEN-T nu impun statelor membre standarde tehnice pentru construirea șoselelor.

Potrivit informațiilor disponibile, procedura de autorizare a dezvoltării nu este încă finalizată, 

                                               
1 Decizia nr. 1692/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 1996 privind 
orientările comunitare pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, JO L 228, 9.9.1996, pp. 1-
104.
2  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP208; http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP214.
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iar petiționarii pot, prin urmare, după caz, să ia parte la procedurile relevante sau să conteste 
legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, actelor sau omisiunilor care sunt supuse 
dispozițiilor Directivei EIA privind participarea publicului, în cadrul unei proceduri de recurs 
în fața unei instanțe naționale.


