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Tárgy: Jean-Pierre Danloue francia állampolgár által benyújtott 0126/2012. számú 
petíció egy útépítési projekt átláthatatlanságáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy útépítési projekt (RN 102) előkészítése kapcsán több példával is 
szemlélteti a projektet övező átláthatatlanságot. Úgy véli, hogy a projekt tervezésénél nem 
teljesültek az uniós jogszabályok rendelkezései. A petíció benyújtója ezzel kapcsolatban 
többek között a bizonyos ipari tevékenységek főbb baleseti veszélyeiről szóló 82/501/EGK 
irányelvet, az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 
szóló 85/337/EGK irányelvet és a környezeti információkhoz való hozzáférés szabadságáról 
szóló 90/313/EGK irányelvet említi. A petíció benyújtója szerint az ügyet súlyosbítja, hogy a 
projekt egy (az atomenergia szempontjából) különösen veszélyeztetett területet és egy 
természeti területet is érint.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

A petíció benyújtója az átláthatóság hiányáról számol be egy 1999-ben kezdődött útépítési 
projekt (RN 102) engedélyezési eljárása során. 

A szöveg különböző jogalkotási eszközökre hivatkozik, valamint a 2000-es évek elején 
elkövetett eljárási szabálytalanságokra. 2002-ben tiltakoztak az RN 102 megépítésére 
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elfogadott útvonal ellen. Rochemaure lakói azzal érveltek, hogy a déli útvonal előnyösebb 
lenne, és kérték, hogy őket is vonják be az elemzésbe. Végezetül pedig a petíció benyújtója 
úgy véli, hogy a projekt rendkívül érzékeny, mivel nukleáris kockázatú területen és 
természetvédelmi helyek közelében van. 

A Teil települést elkerülő út az Aubenas település és az A7-es autópálya közötti összeköttetés 
javításának részét képezi. Az RN 102 az egyedüli keresztirányú tengely, ami összeköti a 
Francia-középhegységet (Massif central) és a Rhone-völgyet, Ardèche megyén keresztül 
haladva. A projekt egy kétsávos, 4,5 km hosszú új út megvalósításából áll. 

A környezetvédelmi hatóság 2009. október 22-i első véleménye után 2010. október 27-én adta 
ki a projektről szóló véleményét, mely hiányosságokról számol be a környezeti aspektusok 
figyelembe vétele terén. A beruházó ezután újabb tanulmányokat folytatott és módosította a 
projektet. E felülvizsgálatot követően a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy ezáltal 
a projekt anyaga teljes és jó minőségű.

A közmeghallgatás 2010. december 1-je és 2011. január 18-a között zajlott Teil és 
Rochemaure településeken, és célja a közhasznúvá nyilvánítás mellett a két érintett település 
fejlesztési dokumentációjának összeegyeztetése, valamint a víztörvény értelmében benyújtott 
engedély megszerzése volt. 

A Teil település melletti északi elkerülő közhasznúvá nyilvánításról szóló rendeletet 2011. 
november 24-én írták alá, a munkák engedélyezéséről szóló prefektusi rendeletet pedig 2012. 
január 30-án. E dokumentumok vázolják az engedélyezési eljárást, a közmeghallgatást 
követően a projekten történt változtatásokat, melyek lehetővé tették a vizsgálóbiztos 
fenntartásainak visszavonását. A 2012. január 30-i prefektusi rendelet egy sor előírást 
tartalmaz a projekt hatásának csökkentésére, valamint intézkedéseket ír elő a nyomon 
követésre.

Következtetés
A Szerződések értelmében az Európai Bizottság felügyeli az uniós jog megfelelő 
alkalmazását. Ennek keretében a Bizottság csak akkor léphet fel egy tagállamban, ha az 
ismertetett tények legalább az uniós jog feltételezett megszegését támasztják alá. A Bizottság 
ebben a szakaszban sem a petíció, sem a jelenleg rendelkezésére álló információk alapján, 
nem talál egyetlen olyan tényezőt sem, amely lehetővé tenné az uniós jog esetleges 
megsértésének megállapítását.


