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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1783/2010, της κ. Stella Pendleton, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενες παραβιάσεις των ατομικών της δικαιωμάτων σε σχέση με 
έργο κατασκευής νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ 
Tours και Bordeaux (Γαλλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει την ποιότητα της πληροφόρησης που παρασχέθηκε στο κοινό σε 
σχέση με τη διαβούλευση που αφορούσε την προγραμματιζόμενη κατασκευή σιδηροδρομικής 
γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Tours και Bordeaux. Η αναφέρουσα, η οποία πλήττεται 
άμεσα από το εν λόγω έργο καθώς η προβλεπόμενη γραμμή θα διέρχεται σε απόσταση 
περίπου 500 μέτρων από την οικία της, ισχυρίζεται ότι δεν είχε λάβει συγκεκριμένα στοιχεία 
σχετικά με το σκεπτικό όσον αφορά την επιλογή αυτής της χάραξης. Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, η προτεινόμενη γραμμή έχει πολλές στροφές, ακόμα και στροφή-φουρκέτα και 
επομένως δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια μιας γραμμής υψηλής ταχύτητας. Αμφισβητεί τον 
ίδιο τον σκοπό του έργου όπως αυτός περιγράφηκε στο προωθητικό υλικό που διανεμήθηκε 
στους πολίτες (βελτίωση του χρόνου κάλυψης αυτής της διαδρομής), και ερωτά αν 
χρησιμοποιείται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής σχετικά με την αναφορά

Στην προκείμενη περίπτωση, το σκεπτικό που προβάλλει η Γαλλία για την υλοποίηση αυτής 
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της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας βασίζεται στον κορεσμό της υφιστάμενης 
διπλής σιδηροδρομικής σύνδεσης – όπου η μεικτή κυκλοφορία εμπορευματικών, 
περιφερειακών αμαξοστοιχιών και αμαξοστοιχιών μεγάλων αποστάσεων οδηγεί στην παροχή 
υπηρεσιών χαμηλού επιπέδου. Η ύπαρξη έντονης ζήτησης αποτελεί τη βάση για τη χρήση 
σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, όπου ένα σημαντικό ύψος εσόδων δικαιολογεί μεγάλη 
εισφορά ιδιωτικών κεφαλαίων.

Δεν έχουν διατεθεί πόροι της ΕΕ για την κατασκευή της συγκεκριμένης σιδηροδρομικής 
γραμμής.

Προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

Κατά γενικό κανόνα, δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστούν δημόσιες υποδομές χωρίς 
επιπτώσεις στην ιδιωτική γη – ωστόσο, η απόκτηση γης ή η ύπαρξη σιδηροδρομικής γραμμής 
υψηλής ταχύτητας είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκληφθεί ως απειλή για την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια.

Σχετικά με την έλλειψη πληροφόρησης που πλήττει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια της 
αναφέρουσας, και ενδεχομένως να παραβιάζει τη νομοθεσία της ΕΕ: Σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που τέθηκαν στη διάθεση της Επιτροπής μέσω της αναφοράς, του ιστοτόπου 
του έργου (βλ. υποσέλιδο 1) και των μέσων ενημέρωσης 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique,_aquitaine.fr_%E2%80%BA_D
irect_R%C3%A9gion), πραγματοποιήθηκαν δημόσιες συζητήσεις –μια διαρθρωμένη 
διαδικασία στη Γαλλία η οποία αναπτύσσεται σε διάφορα στάδια ενός μεγάλου έργου με 
σκοπό την ενημέρωση και τη συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού– και είχαν μεγάλη 
απήχηση.

Μέσω αυτών των συζητήσεων εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
οδηγία ΕΠΕ (άρθρο 6 της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 
97/11/ΕΚ, καθώς και από τη Σύμβαση του Aarhus και τη σχετιζόμενη με αυτήν κοινοτική 
νομοθεσία).

Η δήλωση ότι η αναφέρουσα ήταν αδύνατο να εκτιμήσει τις επιπτώσεις του έργου έρχεται σε 
αντίθεση με το γεγονός ότι γνωρίζει την ακριβή θέση από όπου θα διέρχεται η σιδηροδρομική 
γραμμή (500 μέτρα από τον κήπο της αναφέρουσας) και τη φύση του έργου.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον/Ρύπανση

Βάσει της κακής, όπως εικάζεται, σχεδιαζόμενης ευθυγράμμισης, η σιδηροδρομική γραμμή 
δεν θα είναι αποτελεσματική και θα προκαλέσει μεγαλύτερη περιβαλλοντική ρύπανση από 
ό,τι είναι αναγκαίο.

Σύμφωνα με τον επίσημο χάρτη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, που διατίθεται στον 
ιστότοπο του έργου «ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique», δεν υπάρχουν στροφές-
φουρκέτες ή γωνιώδεις ελιγμοί ανάλογοι με αυτούς πίστας της Φόρμουλα 1 – αντιθέτως, η 
ευθυγράμμιση είναι πλήρως συμβατή με μια σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας 
300 χλμ./ώρα όπως έχει σχεδιαστεί.
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Επιπτώσεις στο δικαίωμα των προσώπων σε ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ

Η διασταύρωση της σιδηροδρομικής γραμμής με αυτοκινητόδρομους/εθνικές οδούς εικάζεται 
ότι επηρεάζει αρνητικά το δικαίωμα των προσώπων στην ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ.

Αυτή η υπόθεση απλώς δεν είναι δικαιολογημένη καθώς αυτές οι διαβάσεις δεν είναι 
ισόπεδες, δεν παρεμβαίνουν ούτε επιβάλλουν περιορισμούς στην κυκλοφορία στις εν λόγω 
υποδομές.

Επιπλέον, η νέα σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας, η οποία είναι παράλληλη με τις 
δύο οδούς που επισημαίνει η αναφέρουσα, στην πραγματικότητα θα προσφέρει έναν 
καλύτερο, βιώσιμο εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς στην ίδια διαδρομή για ταξίδια μεσαίων 
έως μεγάλων αποστάσεων όταν καταστεί λειτουργική.

Πρόσθετα ερωτήματα/δηλώσεις

Η απάντηση στο ερώτημα για το εάν ζητήθηκε από την ΕΕ να χρηματοδοτήσει εν μέρει ή εν 
όλω τη νέα σχεδιαζόμενη σιδηροδρομική γραμμή για τρένα υψηλής ταχύτητας είναι «όχι»: η 
ΕΕ δεν χρηματοδοτεί την υλοποίηση της συγκεκριμένης σιδηροδρομικής γραμμής, ούτε της 
ζητήθηκε επισήμως να το πράξει.

Συμπέρασμα

Βάσει των στοιχείων που παρασχέθηκαν δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετηθούν 
συγκεκριμένες παραβιάσεις της νομοθεσίας και των αρχών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την 
υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού και διαβούλευσης με το κοινό ή την προσβολή της 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας της αναφέρουσας.

Συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω του κακού, όπως εικάζεται, 
σχεδιασμού της υποδομής δεν πρέπει να υπάρχουν, καθώς η επίσημη ευθυγράμμιση της 
σιδηροδρομικής γραμμής είναι απολύτως σύμφωνη με τις απαιτήσεις για γραμμές υψηλής 
ταχύτητας και δεν περιλαμβάνει ασυνήθιστες στροφές.

Τέλος, η σιδηροδρομική γραμμή, όταν καταστεί λειτουργική, θα διευκολύνει την 
κινητικότητα των πολιτών της ΕΕ. Δεν παραβιάζονται οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ εντός της ΕΕ, καθώς οι συγκεκριμένοι κανόνες 
ισχύουν μόνο για τις διασυνοριακές μετακινήσεις.


