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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Stella Pendleton, brit állampolgár által benyújtott 1783/2009. számú petíció a 
franciaországi Tours–Bordeaux útvonalon tervezett új nagysebességű vasúti 
pályára irányuló projekttel összefüggésben egyéni jogainak megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a nyilvánosság számára nyújtott tájékoztatás minőségét, a 
Tours– Bordeaux útvonalon tervezett új nagysebességű vasúti pályával kapcsolatos 
konzultációkkal összefüggésben. A petíció benyújtója – aki személyesen érintett a szóban 
forgó projektben, mivel a vasúti pálya a tervek szerint házától mintegy 500 méterre húzódik 
majd – kifejti, hogy nem kapott kézzelfogható tájékoztatást az adott nyomvonal melletti 
döntést alátámasztó érvekről. Véleménye szerint a javasolt nyomvonal számos kanyart, sőt 
még egy visszafordító kanyart is tartalmaz, így nem felel meg a nagysebességű vasúti pálya 
követelményeinek. A petíció benyújtója magát a projekt célkitűzését is megkérdőjelezi, 
amelyet a polgárok körében terjesztett reklámanyagokból ismer (azaz a menetidő javítása az 
adott útvonalon), és azt szeretné megtudni, hogy sor került-e uniós finanszírozás bevonására. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. március 19. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. szeptember 2.

A Bizottság megjegyzései a petícióval kapcsolatban

Ebben az ügyben a Franciaország által e nagysebességű pálya kiépítése tekintetében nyújtott 
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érvek a már meglévő, kétvágányú összeköttetés túlterheltségén alapulnak, ahol is a vegyes 
teher-, a regionális és a távolsági forgalom alacsony szintű szolgáltatást eredményez. Az 
állami–magán partnerség alkalmazásának alapjául az erőteljes igény megléte szolgál, és a 
jelentős összegű bevétel igazolná a magántőke nagymértékű hozzájárulását.

E vonal megépítésére uniós pénzeszközöket nem biztosítottak.

Az emberi méltóság megsértése

Főszabályként nyilvános infrastruktúra nem építhető anélkül, hogy magántulajdonú földekre 
hatással járjon, a földterület megszerzése vagy nagysebességű pálya megléte azonban aligha 
tekinthető az emberi méltóság veszélyeztetésének.

Az információk hiányát illetően, amely sértette volna a petíció benyújtójának emberi 
méltóságát és esetlegesen az uniós jogszabályokat: a petícióban, a projekt honlapján (lásd az 
1. lábjegyzetet), valamint a médián (fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique,
aquitaine.fr › Direct Région) keresztül a Bizottság rendelkezésére álló információk szerint 
nyilvános vitákra került sor, és azok nagy visszhangot keltettek; ez egy strukturált eljárást 
takar, amelyet Franciaországban minden nagyobb projekt különböző szakaszaiban 
lebonyolítanak, és amelynek célja a helyi lakosság tájékoztatása és bevonása.

Ezek a viták teljesítik a KHV-irányelvből eredő kötelezettségeket (a 97/11/EK irányelvvel 
módosított 85/337/EGK irányelv 6. cikke), valamint az Aarhusi Egyezményből és az ahhoz 
kapcsolódó közösségi jogszabályokból eredő kötelezettségeket. 

Ellentmond a vonal pontos elhelyezkedésére (a petíció benyújtójának kertjétől 500 m) és a 
projekt jellegére vonatkozó ismeretnek az a kijelentés, miszerint a petíció benyújtója nem 
tudta értékelni, hogy a projekt milyen hatásokkal járhat.

A környezetre gyakorolt hatás és a szennyezés

Az állítólagosan rosszul megtervezett vonalhosszabbítás miatt a vonal a petíció benyújtója 
szerint nem lesz hatékony és a szükségesnél több környezetszennyezéshez fog vezetni.

Az új vonalnak a „ligne ŕ Grande Vitesse Sud Europe Atlantique” honlapján elérhető 
hivatalos térképe szerint nincsenek sem visszafordító kanyarok, sem pedig a Forma-1-es 
pályákhoz hasonló kanyarok és csavarok, éppen ellenkezőleg: a vonalhosszabbítás teljes 
mértékben összeegyeztethető a tervezett 300 km/órás nagysebességű pályával.

A személyek EU-n belüli szabad mozgáshoz való jogaira gyakorolt hatás 

A petíció benyújtójának feltételezése szerint az autópályák és nemzeti autóutak vasút általi 
keresztezése hátrányosan érinti a személyek EU-n belüli szabad mozgáshoz való jogát. 

Ez a feltevés egyszerűen nem igazolt, mivel ezek a kereszteződések nem szintbeli 
kereszteződések, és nem zavarják és nem is korlátozzák az ilyen infrastruktúrákon haladó 
forgalmat. 
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Ezen túlmenően a petíció benyújtója által említett két úttal párhuzamos, új nagysebességű 
pálya – működési szakaszában – valójában jobb fenntartható alternatív közlekedési módot 
biztosít majd ugyanazon az útvonalon a közepes, illetve nagy távolságra utazók számára.

További kérdések és megállapítások

Nemleges a válasz arra a kérdésre, hogy az EU-t felkérték-e arra, hogy akár részben, akár 
teljes egészében finanszírozza a TGV tekintetében újonnan javasolt LGV-t: az EU nem 
finanszírozza e vonal megépítését, és erre hivatalosan sem kérték fel.
Következtetés

A benyújtott adatok alapján nem lehet megállapítani a – különösen a tájékoztatási
kötelezettségekkel és a nyilvánossággal folytatandó konzultációval kapcsolatos – uniós 
jogszabályok vagy elvek, sem pedig a petíció benyújtója emberi méltóságának konkrét 
megsértését.

Az infrastruktúra állítólagosan rossz megtervezése miatt a környezetre gyakorolt, 
meghatározott káros hatások nem fordulhatnak elő, mivel a vonal hivatalos meghosszabbítása 
teljes mértékben összhangban van a gyors sebességgel, és nincsenek benne rendellenes 
kanyarok. 

Végül pedig a vonal – működési szakaszában – meg fogja könnyíteni az uniós polgárok 
mobilitását. Ez nem érinti az uniós polgárok EU-n belüli szabad mozgásával kapcsolatos 
uniós szabályokat, mivel ezek a szabályok csak a határokon átnyúló mozgásokra 
vonatkoznak.


