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Om: Andragende 0126/2012 af Jean-Pierre Danloue, fransk statsborger, om 
manglende gennemsigtighed i forbindelse med projekteringen af et 
vejbygningsprojekt

1. Sammendrag

Andrageren giver en række eksempler på manglende gennemsigtighed i forbindelse med 
projekteringen af et vejbygningsprojekt (RN 102). Ved projekteringen har man ifølge 
andrageren ikke opfyldt bestemmelserne i EU-lovgivningen. Han nævner i den forbindelse 
blandt andet direktiv 82/501/EØF om risikoen for større uheld i forbindelse med en række 
industrielle aktiviteter, 85/337/EØF om vurdering af visse offentlige og private projekters 
indvirkning på miljøet og 90/313/EØF om fri adgang til miljøoplysninger. Dette er ifølge 
andrageren ekstra skadeligt, da projektet blandt andet vedrører et højrisikoområde (atomkraft) 
og et naturområde.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 05.06.12). Kommissionen 
anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30.august 2012

Andrageren hævder, at der har været manglende gennemsigtighed i godkendelsesproceduren 
for et vejbygningsprojekt (RN 102), som begyndte i 1999. 

Andrageren henviser til forskellige retsakter og til uregelmæssigheder, som fandt sted i 
begyndelsen af 2000'erne.   I 2002 blev den planlagte anlægsprojekt RN 102 anfægtet.  
Beboerne i Rochemaure hævdede, at den sydlige rute ville være bedre, og anmodede om at 
blive inddraget i analysen.  Ifølge andrageren er det et særligt ømfindtligt projekt, fordi det 
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befinder sig i et atomrisiko-område og tæt på beskyttede naturområder. 

Omfartsvejen iTeil bypass indgår i rammerne for at forbedre forbindelsen mellem Aubenas og 
A7-motorvejen.  RN 102 er den eneste akse, der forbinder Massif Central og Rhône-dalen, der 
skærer gennem Ardèche.  Projektet består af anlæg af 4,5 km nyt tosporet vejanlæg. 

Miljømyndigheden afgav sin udtalelse om projektet den 27. oktober 2010, efter en foreløbig 
udtalelse af 22. oktober 2009, og fandt, at der ikke i tilstrækkelig grad var blevet taget hensyn 
til de miljømæssige aspekter. Bygherren gennemførte derefter nye undersøgelser og foretog 
ændringer i projektets geometri.  Miljømyndigheden konkluderede som følge af denne 
ændring, at projektets akter nu var fuldstændige og af høj kvalitet.

Den offentlige høring fandt sted fra den 1. december 2010 til den 18. januar 2011 i 
kommunnerne Teil og Rochemaure og behandlede ud over erklæringen om den almennyttige 
karakter af projektet også projektets forenelighed med de berørte kommuners lokalplaner samt 
spørgsmålet om tilladelse i henhold til vandloven.   

Vedtagelsen af erklæringen om den almennyttige karakter af den nordlige omfartsvej i Teil 
blev underskrevet den 24. november 2011 og præfektens afgørelse, der gav tilladelse til 
anlægsarbejdet, blev underskrevet den 30. januar 2012. I disse dokumenter beskrives bl.a. 
godkendelsesproceduren og de ændringer, der blev foretaget til projektet som følge af den 
offentlige høring, og som gjorde, at undersøgelseskommissæren hævede sine forbehold. 
Præfektens afgørelse af 30. januar 2012 indeholder en række forskrifter med henblik på at 
formindske projektets virkning samt specifikke opfølgningsforanstaltninger.

Konklusion
I henhold til traktaterne overvåger Kommissionen den korrekte anvendelse af EU-retten. 
Inden for denne ramme kan Kommissionen kun gribe ind over for en medlemsstat, hvis de 
konkrete omstændigheder som minimum tyder på en tilsidesættelse af denne ret. 
Kommissionen kan på nuværende tidspunkt hverken i andragendet eller på grundlag af de 
foreliggende oplysninger finde elementer, der tyder på en eventuel tilsidesættelse af EU-
retten.


