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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

2.9.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1783/2009 dėl įtarimų, kad įgyvendinant naujos greitojo 
geležinkelio linijos Turas–Bordo (Prancūzija) tiesimo projektą pažeistos 
peticijos pateikėjos asmeninės teisės, kurią pateikė Jungtinės Karalystės 
pilietė Stella Pendleton

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja abejoja visuomenei pateiktos informacijos apie konsultacijas dėl 
planuojamos tiesti greitojo geležinkelio linijos Turas–Bordo kokybe. Peticijos pateikėja, kuri 
yra tiesiogiai susijusi su šiuo projektu, nes liniją planuojama tiesti už 500 m nuo jos namų, 
tvirtina, kad jai nebuvo nurodytos konkrečios linijos trajektorijos pasirinkimo priežastys.
Pasak peticijos pateikėjos, siūloma tiesti linija labai vingiuota ir net su U formos posūkiu, o 
tai neatitinka greitojo geležinkelio linijai nustatytų kriterijų. Ji abejoja pačiu projekto tikslu, 
kuris aprašytas gyventojams išplatintoje reklaminėje medžiagoje (sutrumpinti šio maršruto 
trukmę), ir klausia, ar projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. kovo 19 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. rugsėjo 2 d.

„Komisijos pastabos dėl peticijos

Šiuo atveju sprendimą tiesti šią greitojo geležinkelio liniją Prancūzija aiškina apkrova, 
tenkančia esamai dviejų bėgių kelio jungiamajai linijai, kurioje dėl mišraus krovininių, 
regioninių ir tolimojo susisiekimo traukinių eismo pablogėjo paslaugų kokybė. Kilęs didelis 
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poreikis skatina pasinaudoti viešojo ir privačiojo sektorių partneryste, kuria remiantis didelės 
pajamos pagrįstų didelį privataus kapitalo indėlį.

Šiai linijai tiesti ES lėšos nebuvo skirtos.

Žmogaus orumo įžeidimas

Paprastai neįmanoma sukurti viešosios infrastruktūros nedarant poveikio privačiai žemei, 
tačiau žemės įsigijimą arba greitojo geležinkelio linijos tiesimą vargu ar reikėtų laikyti grėsme 
žmogaus orumui.

Dėl to, kad trūksta informacijos, jog tai keltų grėsmę peticijos pateikėjos orumui ir galėtų būti 
ES teisės pažeidimas: remiantis Komisijai pateiktoje peticijoje nurodyta informacija, projektui 
skirta interneto svetaine (žr. 1 išnašą) ir žiniasklaidoje paskelbta informacija 
(fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique, aquitaine.fr › Direct Région), buvo 
surengtos didelį atgarsį sukėlusios viešosios diskusijos, kurios Prancūzijoje vyko pagal
struktūrizuotą procedūrą, skirtą įvairiems visų didelių projektų etapams, ir kurių tikslas buvo 
informuoti vietos gyventojus ir paskatinti juos dalyvauti.

Šios diskusijos rengiamos įgyvendinant įpareigojimus, nustatytus PAV direktyvoje 
(Direktyvos 85/337/EEB su pakeitimais, padarytais Direktyva 97/11/EB, 6 straipsnyje ir 
Orhuso konvencijoje bei kituose atitinkamuose ES teisės aktuose).

Teiginys, kad peticijos pateikėja negalėjo įvertinti, kokį poveikį galėtų daryti projektas, 
prieštarauja tam, kad žinoma tiksli linijos vieta (500 m nuo peticijos pateikėjos sodo) ir 
projekto pobūdis.

Poveikis aplinkai, tarša

Kadangi linijos trajektorija yra tariamai blogai suplanuota, linija nebus veiksminga, o aplinka 
bus labiau teršiama, nei derėtų.

Remiantis svetainėje ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique paskelbtu oficialiu naujos 
linijos planu, linijoje nėra nė vieno tokio U formos posūkio arba „posūkių ir vingių“, kokie 
yra „Formulės 1“ trasoje; priešingai, trajektorija visiškai tinkama planuojamai 300 km/h 
greitojo geležinkelio linijai.

Poveikis asmenų teisėms į laisvą judėjimą ES

Manoma, kad greitkelių (nacionalinių kelių) sankirta su geležinkeliu daro neigiamą poveikį 
asmenų teisei į laisvą judėjimą ES.

Tokia nuomonė tiesiog yra nepagrįsta, nes tokios sankirtos nėra vienalygės, jos netrukdo ir 
neriboja tokių infrastruktūrų eismo.

Be to, nauja greitojo geležinkelio linija, einanti lygiagrečiai dviem peticijos pateikėjos 
minėtiems keliams, iš esmės yra tos pačios trajektorijos tvaresnė alternatyvi transporto rūšis, 
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skirta vykti vidutinio ilgio ir tolimojo susisiekimo maršrutais.

Papildomi klausimai, teiginiai

Atsakymas į klausimą, ar ES buvo prašoma finansuoti dalį arba visą naują pasiūlytą projektą, 
kuris apima greitiesiems traukiniams skirtos greitojo geležinkelio linijos tiesimą, yra ne: ES 
nefinansuoja šios linijos tiesimo, ji nebuvo oficialiai prašoma tai daryti.
Išvada

Remiantis pateikta informacija, neįmanoma nustatyti konkrečių ES teisės ar principų 
pažeidimų, konkrečiai susijusių su pareiga informuoti visuomenę ir surengti konsultacijas ar 
su peticijos pateikėjos orumu. 

Tariamai blogai suprojektuota infrastruktūra neturėtų daryti konkretaus neigiamo poveikio 
aplinkai, nes oficialiame plane nurodyta linijos trajektorija visiškai atitinka greitajai 
geležinkelio linijai keliamus reikalavimus ir nėra nenormaliai vingiuota.

Pagaliau eksploatuojama linija palengvins ES piliečių judumą. ES piliečių laisvą judėjimą ES 
reglamentuojančioms ES taisyklėms poveikis nėra daromas, nes jos taikomos tik judėjimui 
kertant sieną.“


