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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0126/2012, którą złożył Jean-Pierre Danloue (Francja) w sprawie
braku przejrzystości podczas planowania przedsięwzięcia dotyczącego 
budowy drogi

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opisuje przykłady braku przejrzystości w ramach procedury wytyczania 
trasy planowanej drogi (RN 102). Jego zdaniem podczas planowania inwestycji nie 
przestrzegano europejskich przepisów prawa. Składający petycję powołuje się w tym 
przypadku na dyrektywę 82/501/EWG w sprawie niebezpieczeństwa poważnych awarii 
powodowanych przez określone działania przemysłowe, dyrektywę 85/337/EWG w sprawie 
oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko naturalne oraz dyrektywę 90/313/EWG w sprawie swobody dostępu do 
informacji o środowisku. Zdaniem składającego petycję sprawę dodatkowo komplikuje to, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie będzie między innymi realizowane w strefie o podwyższonym 
ryzyku (energia jądrowa) oraz na obszarze naturalnym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Składający petycję mówi o braku przejrzystości podczas całej procedury udzielania 
zezwolenia na budowę drogi (droga krajowa nr 102), rozpoczętej w roku 1999.

Tekst odwołuje się do różnych instrumentów ustawodawczych oraz do nieprawidłowości 
proceduralnych w na początku XXI w. W roku 2002 zakwestionowano trasę przebiegu drogi 
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krajowej nr 102. Mieszkańcy Rochemaure poinformowali, że skierowanie jej na południe 
będzie korzystniejsze i wystąpili o zaangażowanie ich w analizę. Wreszcie, zdaniem 
składającego petycję projekt jest szczególnie delikatny z powodu usytuowania w strefie 
zagrożenia nuklearnego oraz bliskości obszarów przyrody.

Objazd Teil jest częścią planu poprawy połączenia Aubenas z autostradą A7. Droga krajowa 
nr 102 jest jedyną drogą poprzeczną łączącą Masyw Centralny z doliną Rodanu i przecinającą 
region Ardèche. Przedsięwzięcie polega na zbudowaniu nowej dwukierunkowej infrastruktury 
drogowej o dł. 4,5 km.

Organ ds. ochrony środowiska wydał w dniu 27 października 2010 r. opinię w sprawie 
projektu (w ślad za pierwszą opinią z dnia 22 października 2009 r.), w której stwierdza 
niedostateczne uwzględnienie aspektów środowiskowych. Zleceniodawca przeprowadził 
wówczas nowe badania i wprowadził zmiany w trasie przebiegu drogi. W następstwie tych 
zmian organ ds. ochrony środowiska stwierdził, że dokumentacja jest kompletna i dobrej 
jakości.

Konsultacje publiczne w gminach Teil i Rochemaure miały miejsce w dniach 1 grudnia 2010 
r. – 18 stycznia 2011 r., a ich celem było – poza ogłoszeniem użyteczności publicznej 
projektu – uspójnienie dokumentów urbanistycznych obu gmin oraz uzyskanie zezwolenia 
wymaganego na mocy ustawy dotyczącej wody.

Uchwała o użyteczności publicznej północnej obwodnicy Teil została podpisana w dniu 24 
listopada 2011 r., a uchwała prefekta zezwalająca na rozpoczęcie robót w dniu 30 stycznia 
2012 r. W dokumentach tych opisano m.in. procedurę udzielania zezwolenia oraz poprawki 
naniesione w projekcie w wyniku konsultacji publicznych, które umożliwiły komisarzowi 
badającemu odwołanie zastrzeżeń. Uchwała prefekta z dnia 30 stycznia 2012 r. zawiera całą 
serię zaleceń mających na celu ograniczenie skutków projektu, a także szczegółowe działania 
następcze.

Podsumowanie
Na mocy traktatów Komisja czuwa nad prawidłowym stosowaniem ustawodawstwa Unii. W 
związku z tym może interweniować w państwie członkowskim jedynie wtedy, gdy 
przedstawione fakty wskazują przynajmniej na podejrzenie naruszenia tego ustawodawstwa.
W obecnym stadium komisja nie zauważa – ani w petycji, ani na podstawie dotychczas 
dostępnych informacji – zaistnienia jakiejkolwiek okoliczności pozwalającej na stwierdzenie 
ewentualnego naruszenia ustawodawstwa Unii Europejskiej.


