
CM\911623BG.doc PE494.771v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0126/2012, внесена от Jean-Pierre Danloue, с френско гражданство, 
относно липсата на прозрачност при планирането на проект за пътно 
строителство

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията описва редица примери за липсата на прозрачност при 
подготовката на етап от пътно строителство (RN 102). Според него не са били спазени 
европейските нормативни разпоредби при планирането на проекта. Във връзка с това 
вносителят на петицията цитира Директива 82/501/ЕИО относно опасностите от големи 
аварии в определени промишлени дейности, Директива 85/337/ЕИО относно оценката 
на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и 
Директива 90/313/ЕИО относно свободата на достъпа до информация за околната 
среда. Според вносителя на петицията, това е още по-неприятно, тъй като проектът 
включва район с повишен риск (ядрена енергетика) и една природна област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 юни 2012 г.. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Вносителят описва липсата на прозрачност през цялата процедура по издаване на 
разрешение за пътен проект (RN 102), започната през 1992 г.

Текстът се позовава на различни законодателни инструменти и на процесуални 
нарушения, допуснати в началото на 2000 г. През 2002 г., определеното за 
осъществяване на проекта RN 102 трасе е оспорено. Жителите на Rochemaure 
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изтъкнали, че южното трасе би било по-изгодно и поискали да бъдат включени в 
анализа. Накрая, според вносителя, проектът е с особено чувствителен характер, тъй 
като попада в зона, представляваща ядрен риск и в близост до защитени природни 
обекти.  

Заобикалянето на Teil се вписва в рамките на подобряването на връзката между 
Aubenas и магистрала А7. RN 102 представлява единствената пряка, свързваща 
централния масив с долината на река Рона, преминавайки през Ardèche. Проектът се 
състои в изграждането на нова пътна инфраструктура с две ленти и дължина 4,5 км.

Органът, отговарящ за околната среда, издал становището си по проекта на 27 
октомври 2010 г., вследствие на първо становище, издадено на 22 октомври 2009 г., в 
което се посочват недостатъци по отношение на отчитането на екологичните аспекти.  
Ръководителят на работите тогава поръчал нови изследвания и променил параметрите 
на проекта. Вследствие на извършеното преразглеждане,  органът, отговарящ за 
околната среда заключил, че в настоящия си вид досието е пълно и с добро качество.

От 1 декември 2010 г. до 18 януари 2011 г. на територията на общините Teil и 
Rochemaure се проведе обществено допитване, чиято цел беше освен да установи 
ползата за обществото, да вземе предвид документи в областта на градоустройството на 
двете засегнати общини, както и да получи разрешение в съответствие със закона за 
водата. 

Решението да се обяви обществената полза на заобикалянето от север на Teil беше 
подписано на 24 ноември 2011 г., а решението на областния управител, с което се 
разрешават строителните дейности – на 30 януари 2012 г .  Посочените документи 
описват, по-конкретно, процедурата по даване на разрешение, последствията за проекта 
след общественото допитване, които позволиха да се отменят резервите на 
разследващия комисар.  Решението на областния управител от 30 януари 2012 г. 
обхваща цяла серия указания за намаляване на въздействието на проекта, както и 
специални мерки по упражняване на контрол.

Заключение
По силата на Договорите, Комисията следи за правилното прилагане на правото на 
Съюза. За тази цел, тя може да предприема действия спрямо дадена държава членка 
единствено в случай, че оспорваните факти позволят поне да се предположи, че е 
налице нарушение на това право. На този етап, нито в петицията, нито въз основа на 
сведенията, с които разполага към момента, Комисията не открива никакъв елемент, 
позволяващ да се установи евентуално нарушение на правото на Европейския съюз.


