
CM\829519LV.doc PE448.708v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja
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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1783/2009, ko iesniedza Apvienotās Karalistes valstspiederīgā 
Stella Pendleton, par viņas individuālo tiesību iespējamiem pārkāpumiem saistībā 
ar jaunas ātrgaitas dzelzceļa līnijas Tūra–Bordo (Francija) projektu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apstrīd tās informācijas kvalitāti, kas sabiedrībai sniegta par 
apspriešanu saistībā ar plānoto ātrgaitas dzelzceļa līniju Tūra–Bordo. Lūgumraksta 
iesniedzēju šis projekts skar tieši, jo plānots, ka dzelzceļš atradīsies apmēram 500 metrus no 
viņas mājas, un viņa apgalvo, ka viņai nav paziņots konkrēts datums attiecībā uz trajektorijas 
izvēles pamatojumu. Saskaņā ar lūgumraksta iesniedzējas sniegto informāciju dzelzceļa līnija 
plānota ar daudziem līkumiem un pat U-veida pagriezienu un tādējādi neatbilst ātrgaitas 
dzelzceļa kritērijiem. Viņa apšauba projekta patieso mērķi, kas aprakstīts iedzīvotājiem 
izplatītajā reklāmas materiālā (saīsināt šajā maršrutā pavadīto laiku), un jautā, vai projektam ir 
piesaistīts Eiropas finansējums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 19. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 2. septembrī

„Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Šajā gadījumā Francijas sniegtais pamatojums ātrgaitas dzelzceļa līnijas izveidei ir esošā divu 
virzienu savienojuma noslodze: tajā jauktas kravu pārvadājumu, reģionālo un tālsatiksmes 
vilcienu satiksmes rezultātā tiek sniegti zemas kvalitātes pakalpojumi. Lielais pieprasījums 
nosaka to, ka tiek izmantota publiskā un privātā sektora partnerība, kur ievērojamais 
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ienākumu apjoms pamato lielo privātā kapitāla ieguldījumu.

Šīs līnijas būvniecībai nav piešķirts ES finansējums.

Cilvēka cieņas pārkāpums

Vispārējs noteikums paredz, ka valsts infrastruktūru nedrīkst būvēt, ja tai ir ietekme uz privātu 
zemi, taču zemes iegādi vai ātrgaitas dzelzceļa līnijas esamību diez vai varētu uzskatīt par 
draudu cilvēka cieņai.

Attiecībā uz informācijas trūkumu, kas varētu kaitēt lūgumraksta iesniedzējas cilvēka cieņai 
un ar ko, iespējams, tiek pārkāpti ES tiesību akti: kas attiecas uz Komisijai pieejamo 
informāciju, kas iegūta no lūgumraksta, projekta tīmekļa vietnes (skatīt 1. zemsvītras piezīmi) 
un plašsaziņas līdzekļiem (fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique, aquitaine.fr › 
Direct Région), apspriešanās ar sabiedrību — strukturēta procedūra Francijā, kas izstrādāta 
dažādos ikviena liela projekta posmos ar mērķi informēt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus, —
tika veikta, un tai bija plaša rezonanse.

Ar šīm debatēm ir izpildīti pienākumi, kas noteikti IVN direktīvā (6. pants Direktīvā 
85/337/EEK, kura grozīta ar Direktīvu 97/11/EK, kā arī Orhūsas konvencijā un ar to 
saistītajos EK tiesību aktos).

Apgalvojums, ka lūgumraksta iesniedzējai nebija iespējams novērtēt, kāda būs projekta 
ietekme, ir pretrunā viņas zināšanām par precīzo dzelzceļa līnijas atrašanās vietu (500 m no 
lūgumraksta iesniedzējas dārza) un par projekta veidu.

Ietekme uz vidi / piesārņojums

Ņemot vērā, ka līnijas trase esot slikti izplānota, līnija būšot neefektīva un radīšot vairāk vides 
piesārņojuma nekā nenovēršams.

Saskaņā ar jaunās dzelzceļa līnijas oficiālo karti, kas pieejama „ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique” tīmekļa vietnē, šādi U-veida pagriezieni, ne arī strauji pagriezieni, kuri 
salīdzināmi ar Formulas 1 maršrutu, nav konstatēti, gluži otrādi — trase ir pilnībā atbilstoša 
plānotajai ātrvilciena dzelzceļa līnijai, kurā tiks sasniegts 300 km/h ātrums.

Ietekme uz personu tiesībām brīvi pārvietoties ES

Tiek pieļauts, ka šoseju / valsts ceļu un dzelzceļa krustojumiem būšot negatīva ietekme uz 
personu tiesībām brīvi pārvietoties ES.

Šis pieņēmums gluži vienkārši nav pamatots tādēļ, ka šādi krustojumi nav viena līmeņa 
krustojumi, kā arī tie ne traucē, ne arī ierobežo satiksmi šajā infrastruktūrā.

Turklāt jaunā ātrgaitas dzelzceļa līnija, kas būs paralēla diviem lūgumraksta iesniedzējas 
minētajiem ceļiem, vidējas un garas distances pārbraucieniem tās darbības posmā nodrošina 
labāku, ilgtspējīgu, alternatīvu transporta veidu šajā pašā trajektorijā.
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Papildjautājumi/apgalvojumi

Atbilde uz jautājumu, vai ES ir saņēmusi lūgumu daļēji vai pilnībā finansēt jauno ierosināto 
ātrgaitas dzelzceļa līniju, ir negatīva: ES nefinansē šīs līnijas izveidi, kā arī tā oficiāli nav 
saņēmusi šādu lūgumu.
Secinājums

Pamatojoties uz sniegto informāciju, ES tiesību aktu vai principu pārkāpumi nav konstatēti, jo 
īpaši attiecībā uz pienākumu informēt sabiedrību un apspriesties ar to, nav konstatēts arī 
lūgumraksta iesniedzējas cilvēka cieņas pārkāpums.

Īpaša negatīva ietekme uz vidi iespējamas neveiksmīgas infrastruktūras plānošanas dēļ nav 
novērojama, jo līnijas oficiālā trajektorija ir pilnībā piemērota lielam ātrumam un tai nav 
nepieļaujamu pagriezienu.

Visbeidzot, līnija tās darbības posmā atvieglos ES pilsoņu mobilitāti. Netiek skarti ES 
noteikumi par ES pilsoņu brīvu pārvietošanos, jo šie noteikumi tiek piemēroti tikai pārrobežu 
kustībai.”


