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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0126/2012 dėl nepakankamo skaidrumo planuojant kelių tiesimo 
projektą, kurią pateikė Prancūzijos pilietis Jean-Pierre Danloue

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas pateikia nemažai pavyzdžių, kad rengiantis vykdyti kelių tiesimo projektą 
(RN 102) trūksta skaidrumo. Pasak jo, planuojant projektą buvo nesilaikoma ES teisės aktų 
nuostatų. Be kitų dokumentų, peticijos pateikėjas nurodo Direktyvą dėl rimtų nelaimingų 
atsitikimų rizikos vykdant tam tikrą pramonės veiklą (82/501/EEB), Direktyvą dėl tam tikrų 
valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (85/337/EEB) ir Direktyvą dėl 
laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką (90/313/EEB). Peticijos pateikėjo teigimu, 
šie pažeidimai dar sunkesni, nes projektas turės būti vykdomas didelės rizikos teritorijoje 
(branduolinės energetikos) ir saugomose gamtos teritorijose.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad visa nuo 1999 m. pradėta leidimo suteikimo kelių tiesimo 
projektui (RN 102) procedūra buvo neskaidri.

Šioje peticijoje nurodomi įvairūs teisės aktai ir procedūrų tvarkos pažeidimai 2000 m. 
pradžioje. 2002 m. suprojektuotai RN102 kelio trasai nepritarta. Peticijos pateikėjo teigimu, 
Rochemaure miesto gyventojai tvirtino, kad pietinė kelio trasa būtų buvusi reikalingesnė, ir 
išreiškė norą dalyvauti šiame tyrime. Galiausiai, pasak peticijos pateikėjo, projektas reikalauja 
ypatingų atsargumo priemonių, nes jis vykdomas teritorijoje, kurioje gali kilti branduolinis 



PE494.771v01-00 2/2 CM\911623LT.doc

LT

pavojus, ir netoli saugomų gamtos teritorijų.

Teil savivaldybės aplinkkelis statomas siekiant pagerinti susisiekimą tarp Obeno ir 
autostrados A7. RN 102 yra vienintelė skersinė ašis, jungianti centrinį masyvą ir Ronos slėnį 
per Ardešą. Projekto tikslas – sukurti naują 4,5 km ilgio 2 juostų kelių infrastruktūrą.

Po pirmosios 2009 m. spalio 22 d. nuomonės dėl šio projekto aplinkosaugos institucija 
2010 m. spalio 27 d. pateikė nuomonę su nurodytais aplinkosauginiais projekto trūkumais.  
Todėl projekto vadovas pradėjo naujus tyrimus ir pakeitė projekto konfigūraciją. Po šios 
patikros aplinkosaugos institucija nusprendė, kad parengti dokumentai išsamūs ir geros 
kokybės.

Teil ir Rochemaure savivaldybėse 2010 m. gruodžio 1 d. – 2011 m. sausio 18 d. buvo 
vykdomas viešasis tyrimas, kurios tikslas, be projekto paskelbimo naudingu visuomenei, –
dviejų atitinkamų savivaldybių plėtros planų suderinimas ir leidimo gavimas pagal vandens 
įstatymą.

Nutarimas dėl šiaurinio Teil aplinkkelio paskelbimo naudingu visuomenei pasirašytas 
2011 m. lapkričio 24 d., o 2012 m. sausio 30 d. prefekto įsakymu leista vykdyti darbus. 
Šiuose dokumentuose aprašoma būtent leidimo suteikimo procedūra ir priemonės, kurių 
imtasi dėl projekto atlikus viešąjį tyrimą, po kurio tiriančiam Komisijos nariui neliko 
abejonių. 2012 m. sausio 30 d. prefekto įsakymas apima daugybę nurodymų siekiant 
sumažinti projekto ir jam vykdyti naudojamų specialių priemonių poveikį.

Išvada

Vadovaudamasi Sutartimis Europos Komisija prižiūri, kad būtų teisingai taikoma Sąjungos 
teisė. Šiomis aplinkybėmis ji gali įsikišti tik tada, kai iš pateiktų faktų galima daryti prielaidą, 
kad valstybė narė pažeidė šią teisę. Iki šiol Komisija nei peticijoje, nei pateiktoje 
informacijoje neaptiko nieko, kas leistų nustatyti galimą Europos Sąjungos teisės pažeidimą.“


