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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

2.9.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1783/2009, внесена от г-жа Stella Pendleton, с британско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на нейните права във 
връзка с проект за изграждане на нова високоскоростна железопътна 
линия Tours–Bordeaux (Франция)

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията поставя под съмнение качеството на предоставената на 
обществеността информация при консултациите относно планираното изграждане на 
високоскоростна железопътна линия Tours–Bordeaux. Вносителката, която е пряко 
засегната от този проект, тъй като според плановете линията ще минава на около 500 
метра от нейния дом, твърди, че в обосновката за избора на това трасе на 
железопътната линия не са посочени конкретни данни за неговата целесъобразност.
Според вносителката предложеното трасе има много завои и дори обратен завой, като 
по този начин не отговаря на критериите за високоскоростна линия. Тя поставя под 
съмнение истинската цел на проекта, както е описана в рекламните материали, 
раздадени на гражданите (да намали времето за пътуване по този маршрут), и пита дали 
по проекта има финансиране от ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 март 2010 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 2 септември 2010 г.

Коментарите на Комисията относно петицията

В настоящия случай предоставената от страна на Франция обосновка за изпълнението 
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на тази високоскоростна линия се основава на насищането на съществуващата 
двурелсова железопътна връзка, при която комбинирането на товарни и регионални 
влакове и влакове за дълги разстояния води до ниско равнище на услугата.
Съществуващото силно търсене е в основата на използването на публично-частно 
партньорство, при което значителният размер на доходите ще обоснове големия дял на 
частни капитали.

За изграждането на линията не са предоставени средства на ЕС.

Накърняване на човешкото достойнство

Като общо правило обществена инфраструктура не може да бъде изградена, без да 
оказва въздействие върху частни земи – придобиването на земя или наличието на 
високоскоростна линия обаче едва ли могат да се разглеждат като заплаха за човешкото 
достойнство.

Относно липсата на информация, за която вносителката на петицията твърди, че засяга 
човешкото й достойнство и евентуално нарушава законите на ЕС: според 
информацията, с която Комисията разполага чрез петицията, уебсайта на проекта (вж. 
бележка под линия 1) и медиите (fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique, 
aquitaine.fr › Direct Région), публични разисквания (които във Франция представляват 
структурирана процедура, която се провежда на различни етапи за всеки голям проект 
и има за цел да информира и включи местното население) са се състояли и са били 
широко отразени.

Разискванията отговарят на задълженията, произтичащи от Директивата за ОВОС (член 
6 от Директива 85/337/ЕИО, изменена с Директива 97/11/ЕО, както и от Конвенцията от 
Орхус и свързаното с нея законодателство на ЕО).

Твърдението, според което вносителката на петицията не е могла да прецени какво 
въздействие може да окаже проектът, е в противоречие с познаването на точното 
местоположение на линията (на 500 м от градината на вносителката на петицията) и 
естеството на проекта.

Въздействие върху околната среда / Замърсяване

Ако се приемат твърденията за лошо планирано трасе, линията би била неефективна и 
би причинила повече замърсяване на околната среда от необходимото.

Според официалната карта на новата линия, достъпна на уебстраницата на „ligne à 
Grande Vitesse Sud Europe Atlantique“, такива обратни завои или „завои и извивки“, 
подобни на писта на Формула 1, не могат да бъдат открити – напротив, трасето е 
напълно съвместимо с високоскоростна линия за 300 км/ч, както е планирано.

Въздействие върху индивидуалното право за свободно движение в рамките на ЕС

Изказва се твърдението, че пресичането на магистрали/национални пътища от 
железопътната линия оказва отрицателно въздействие върху индивидуалното право за 
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свободно движение в рамките на ЕС.

Предположението просто не е обосновано, тъй като такъв вид пресичане не 
представлява железопътен прелез, не пречи, нито налага ограничения на движението по 
тези инфраструктури.

В допълнение новата високоскоростна линия, която е успоредна на двете посочени от 
вносителката на петицията магистрали, действително предоставя по време на 
експлоатационния си период по-добър устойчив алтернативен вид транспорт по същата 
траектория за пътувания на средни и дълги разстояния.

Допълнителни въпроси / твърдения

Отговорът на въпроса, дали ЕС е бил помолен да финансира частично или изцяло 
новото предложение за високоскоростна линия за високоскоростен влак, е „не“: ЕС не 
финансира проекта за изграждане на линията, нито е бил помолен официално за това.

Заключение

Въз основа на предоставената информация не е възможно да се установят конкретни 
нарушения на законите или принципите на ЕС, по-специално по отношение на 
задължението за информиране и провеждане на консултации с обществеността, както и 
по отношение на човешкото достойнство на вносителката на петицията.

Конкретно отрицателно въздействие върху околната среда в резултат на 
предполагаемото лошо планиране на инфраструктурата не следва да има, тъй като 
официалното трасе на линията е напълно съвместимо с висока скорост и не е с 
необичайно много завои.

И на последно място, линията, по време на експлоатационния си период, ще улесни 
мобилността на гражданите на ЕС. Правилата на ЕС относно свободното движение на 
граждани на ЕС в рамките на ЕС не са засегнати, тъй като правилата се прилагат само 
за трансгранични движения.


