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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0126/2012, του Jean-Pierre Danloue, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την έλλειψη διαφάνειας κατά τον σχεδιασμό έργου οδοποιίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων παραθέτει σειρά παραδειγμάτων έλλειψης διαφάνειας κατά τις προετοιμασίες 
έργου οδοποιίας συγκεκριμένης διαδρομής (RN 102). Σύμφωνα με αυτόν, ο σχεδιασμός του 
έργου δεν πληροί τις διατάξεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο αναφέρων παραπέμπει, εν 
προκειμένω, μεταξύ άλλων, στις οδηγίες 82/501/ΕΟΚ περί του κινδύνου ατυχημάτων 
μεγάλης εκτάσεως τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες, 
85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον και 90/313/ΕΟΚ σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα 
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, διότι το έργο 
περιλαμβάνει μια ζώνη υψηλού κινδύνου (πυρηνική ενέργεια) και μια φυσική ζώνη.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Ο αναφέρων επικαλείται την έλλειψη διαφάνειας καθ' όλη την διαδικασία για την χορήγηση 
άδειας για την εκτέλεση του έργου οδοποιίας (RN 102), η οποία άρχισε το 1999.

Το κείμενο αναφέρεται σε διάφορα νομοθετικά όργανα και σε διαδικαστικές παρατυπίες των 
αρχών της δεκαετίας του 2000. Το 2002 αμφισβητήθηκε η χάραξη για την κατασκευή του 
έργου οδοποιίας RN 102. Οι κάτοικοι της κοινότητας Rochemaure είχαν την άποψη ότι η 
νότια χάραξη θα ήταν σκοπιμότερη και ζήτησαν να συμμετάσχουν στην σχετική ανάλυση.
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Τέλος, σύμφωνα με τον αναφέροντα, το έργο θα ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένο διότι βρίσκεται 
σε ζώνη πυρηνικού κινδύνου και πλησίον φυσικών ζωνών.

Η παράκαμψη του Teil εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της σύνδεσης μεταξύ Aubenas 
και του αυτοκινητοδρόμου Α7. Ο οδικός άξονας RN 102 είναι ο μόνος εγκάρσιος άξονας που 
συνδέει το Massif central με την κοιλάδα του Ροδανού διασχίζοντας την Ardèche. Το έργο 
συνίσταται στην δημιουργία νέου οδικού άξονα δύο λωρίδων μήκους 4,5 χλμ.

Η αρμόδια επί θεμάτων περιβάλλοντος αρχή εξέδωσε την επί του έργου γνωμοδότησή της 
στις 27 Οκτωβρίου 2010, μετά από μία πρώτη γνωμοδότηση στις 22 Οκτωβρίου 2009, με την 
οποία επεσήμαινε ανεπάρκειες όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα. Ο ανάδοχος του 
έργου είχε προβεί τότε σε νέες μελέτες και είχε τροποποιήσει την γεωμετρία του έργου. Μετά 
την αναθεώρηση αυτή, η αρμόδια επί θεμάτων περιβάλλοντος αρχή κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα σχέδια του έργου ήσαν πλέον πλήρη και καλής ποιότητος.

Η δημόσια έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 1η Δεκεμβρίου 2010 έως την 18 Ιανουαρίου 
2011 στην περιοχή των κοινοτήτων Teil και Rochemaure και είχε ως αντικείμενο, πέραν του 
χαρακτηρισμού του έργου ως δημόσιας ωφελείας, την συμβατότητα των πολεοδομικών 
εγγράφων των δύο ενδιαφερόμενων κοινοτήτων, καθώς και την έκδοση αδείας σύμφωνα με 
τη νομοθεσία για τα ύδατα.

Η απόφαση περί χαρακτηρισμού του έργου της βόρειας παράκαμψης της κοινότητας Teil 
ως δημόσιας ωφελείας υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου 2011 και η νομαρχιακή απόφαση για 
την εκτέλεση των εργασιών εξεδόθη στις 30 Ιανουαρίου 2012. Στα εν λόγω έγγραφα 
περιγράφονται η διαδικασία αδειοδότησης, η συνέχεια που δόθηκε στο έργο μετά την 
δημόσια έρευνα και οδήγησε στην άρση των επιφυλάξεων του αρμόδιου για την διερεύνηση 
της υπόθεσης Επιτρόπου. Η νομαρχιακή απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2012 περιλαμβάνει 
μια σειρά οδηγιών για τον περιορισμό των επιπτώσεων του σχεδίου καθώς και ειδικά μέτρα 
παρακολούθησης.

Συμπέρασμα
Βάσει των συνθηκών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεριμνά για την ορθή εφαρμογή του δικαίου 
της Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα κράτος μέλος παρά μόνον 
όταν τα καταγγελλόμενα γεγονότα θεμελιώνουν υπόνοια παραβίασης του δικαίου. Η 
Επιτροπή, στο παρόν στάδιο, δεν έχει επισημάνει ούτε στην αναφορά, ούτε βάσει των 
πληροφοριών που έχει στην διάθεσή της, κάποιο στοιχείο που θα επέτρεπε να εντοπισθεί 
ενδεχόμενη παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


