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Ref.: Petiția nr. 0126/2012, adresată de Jean-Pierre Danloue, de cetățenie franceză, 
privind lipsa de transparență legată de planificarea unui proiect de 
construcție a unui drum

1. Rezumatul petiției

Petiționarul descrie o serie de exemple care demonstrează lipsa de transparență legată de 
planificarea traiectoriei unui drum care urmează a fi construit (RN 102). Potrivit acestuia, 
planificarea proiectului în cauză nu a respectat dispozițiile legislative europene. Petiționarul 
menționează în acest sens Directiva 82/501/CEE privind riscurile de accidente majore în 
anumite activități industriale, Directiva 85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice și private aspra mediului și Directiva 90/313/CEE privind libertatea de acces 
la informații în domeniul mediului. Conform petiționarului, situația este cu atât mai gravă cu 
cât proiectul include o zonă cu risc sporit (energie nucleară) și o zonă naturală.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Petiționarul invocă lipsa de transparență pe tot parcursul procedurii de autorizare a unui 
proiect rutier (RN 102), care a început în 1999. 

Textul se referă la diverse instrumente legislative și la nereguli procedurale de la începutul 
anilor 2000. În 2002, ruta aleasă pentru realizarea drumului RN 102 a fost contestată. 
Locuitorii din Rochemaure ar fi susținut că ruta sudică este mai avantajoasă și ar fi cerut să fie 
implicați în analiză. În fine, potrivit petiționarului, proiectul ar fi deosebit de sensibil, 
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deoarece se află într-o zonă de risc nuclear și în apropierea unor situri naturale. 

Șoseaua care ocolește Le Teil contribuie la ameliorarea legăturii dintre Aubenas și autostrada 
A7. RN 102 reprezintă singura axă transversală care leagă Masivul Central și Valea Ronului, 
trecând prin Ardèche. Proiectul constă în realizarea unei noi infrastructuri rutiere cu două 
benzi de 4,5 km. 

Autoritatea de mediu și-a emis avizul privind proiectul la 27 octombrie 2010, în urma avizului 
inițial din 22 octombrie 2009, care menționa deficiențe în luarea în considerare a aspectelor de 
mediu. În consecință, beneficiarul a comandat noi studii și a modificat geometria proiectului. 
În urma acestei revizuiri, autoritatea de mediu a concluzionat că dosarul este acum complet și 
de bună calitate.

Ancheta publică s-a desfășurat în perioada 1 decembrie 2010 - 18 ianuarie 2011 pe teritoriul 
localităților Le Teil și Rochemaure, având drept obiect, pe lângă declarația de utilitate 
publică, compatibilitatea documentelor de urbanism ale ambelor localități în cauză și 
obținerea unei autorizații în temeiul Legii apelor. 

Decizia privind declarația de utilitate publică a șoselei care ocolește prin nord Le Teil a fost 
adoptată la 24 noiembrie 2011, iar decizia prefecturii de autorizare a lucrărilor la 30 ianuarie 
2012. Aceste documente descriu în special procedura de autorizare și modificările aduse 
proiectului în urma anchetei publice, care au permis comisarului anchetator să nu mai exprime 
rezerve. Decizia prefecturii din 30 ianuarie 2012 include o serie de prevederi pentru a reduce 
impactul proiectului și măsuri ulterioare specifice.

Concluzie
În temeiul tratatelor, Comisia Europeană veghează la aplicarea corectă a legislației Uniunii. În 
acest context, Comisia nu poate interveni în cazul unui stat membru decât dacă faptele 
reclamate reprezintă cel puțin o încălcare presupusă a legislației respective. În momentul de 
față, Comisia nu constată, nici în cadrul petiției, nici pe baza informațiilor de care dispune în 
prezent, elemente care să permită identificarea unei eventuale încălcări a legislației Uniunii 
Europene.


