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PARLAMENT EWROPEW 2009 - 2014

Kumitat għall-Petizzjonijiet

2.9.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1783/2009, imressqa mis-Sinjura Stella Pendleton, ta’ nazzjonalità 
Brittanika, dwar l-allegat ksur tad-drittijiet individwali tagħha b’rabta mal-
proġett ta’ linja ferrovjarja ġdida ta’ veloċità għolja minn Tours sa 
Bordeaux (Franza)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tikkontesta l-kwalità tal-informazzjoni provduta lill-pubbliku fir-rigward tal-
konsultazzjoni dwar il-linja ferrovjarja ta’ veloċità għolja ppjanata minn Tours sa Bordeaux. 
Il-petizzjonanta, li hija direttament ikkonċernata minn dan il-proġett minħabba li kif ippjanat, 
il-linja ferrovjarja se tkun madwar 500 metru ’l bogħod mid-dar tagħha, issostni li hi ma 
rċevietx dejta konkreta dwar ir-raġuni għall-għażla tat-trajettorja. Skont il-petizzjonanta, il-
linja proposta għandha ħafna liwjiet u anki U-turn, u għalhekk ma tissodisfax il-kriterji ta’ 
linja ferrovjarja ta’ veloċità għolja. Hija tiddubita mill-objettiv proprju tal-proġett kif deskritt 
fil-materjal promozzjonali mqassam liċ-ċittadini (biex jiġi ffrankat il-ħin fuq din ir-rotta) u 
dwar jekk hemmx finanzjament Ewropew involut jew le. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta’ Marzu 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-2 ta’ Settembru 2010.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

F’dan il-każ, ir-raġuni fundamentali li pprovdiet Franza għall-implimentazzjoni ta’ din il-linja 
ta’ veloċità għolja hija bbażata fuq l-eżawriment tal-kapaċità tal-konnessjoni eżistenti 
b’binarju doppju – fejn traffiku mħallat magħmul minn ferroviji tal-merkanzija, dawk 
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reġjonali u dawk li joperaw fuq distanza twila jwassal għal livell baxx tas-servizzi pprovduti. 
Id-domanda qawwija li hemm tifforma l-bażi għall-użu ta’ sħubija pubblika-privata li fil-qafas 
tagħha ammont sinifikanti ta’ dħul jiġġustifika kontribuzzjoni kbira ta’ kapital privat.

Ma ġew allokati l-ebda fondi tal-UE għall-bini ta’ din il-linja.

Ksur tad-dinjità umana

Inġenerali, l-ebda infrastruttura pubblika ma tista’ tinbena mingħajr ma tħalli impatt fuq 
artijiet privati – iżda huwa diffiċli biex l-akkwist ta’ artijiet jew l-eżistenza ta’ linja ta’ 
veloċità għolja jitqiesu bħala theddida għad-dinjità umana.

Dwar in-nuqqas ta’ informazzjoni, li kien ikun ta’ detriment għad-dinjità umana tal-
petizzjonanta, u possibilment kien jikkostitwixxi ksur ta’ liġijiet tal-UE: Skont it-tagħrif li 
għandha għad-dispożizzjoni tagħha l-Kummissjoni permezz tal-petizzjoni, tal-websajt tal-
proġett (ara n-nota tal-qiegħ nru 1), u tal-midja 
(fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique, aquitaine.fr › Direct Région), saru dibattiti 
pubbliċi li għamlu ħoss kbir – fi Franza dawn jikkostitwixxu proċedura strutturata li tiżvolġi 
f’diversi fażijiet għal kwalunkwe proġett kbir li l-għan tiegħu jkun li jinforma u jinvolvi lill-
popolazzjoni lokali.

Dawn id-dibattiti jissodisfaw l-obbligi li jirriżultaw mid-Direttiva EIA (l-Artikolu 6 tad-
Direttiva 85/337/KEE kif emendata mid-Direttiva 97/11/KE kif ukoll mill-Konvenzjoni ta’ 
Aarhus u l-leġiżlazzjoni tal-UE relatata magħha). 

L-istqarrija, li skontha kien impossibbli li l-petizzjonanta tevalwa x’effetti seta’ jħalli l-
proġett, tikkontradixxi l-fatt li hija kienet taf bil-post preċiż tal-linja (500 metru ’l bogħod 
mill-ġnien tal-petizzjonanta) u n-natura tal-proġett.

L-impatt ambjentali/tniġġis

B’allinjament li allegatament huwa ppjanat ħażin, il-linja se tkun ineffiċjenti u se tniġġes l-
ambjent aktar milli meħtieġ.

Skont il-mappa uffiċjali tal-linja l-ġdida li wieħed isibha fuq il-websajt tal-“Ligne à Grande 
Vitesse Sud Europe Atlantique”, m’hemm l-ebda U-turn, u lanqas “liwi u tidwir” 
paragunabbli ma’ korsa tal-Formula Wieħed – anzi, bil-kontra, l-allinjament huwa 
kompletament kompatibbli mal-ħtiġijiet għal-linja ta’ veloċità għolja ta’ 300 km fis-siegħa 
bħal dik ippjanata.

Effetti fuq id-dritt tal-individwu għal moviment ħieles fi ħdan l-UE 

Qed tiġi ppreżentata s-suppożizzjoni li l-qsim ta’ awtostradi/toroq nazzjonali mill-ferrovija 
jaffettwa b’mod negattiv id-dritt tal-individwu għal moviment ħieles fl-UE. 

Din is-suppożizzjoni sempliċiment mhix iġġustifikata ladarba l-punti ta’ qsim mhumiex 
passaġġi nvell u la jfixklu u lanqas jirrestrinġu t-traffiku għaddej minn dawn l-infrastrutturi. 
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Barra minn hekk, fl-istadju operazzjonali tagħha, il-linja l-ġdida ta’ veloċità għolja, li hija 
parallela maż-żewġ toroq li ssemmi l-petizzjonanta, fil-fatt se tipprovdi mod alternattiv aħjar 
ta’ trasport sostenibbli fl-istess rotta għal vjaġġi fuq distanza medja jew twila.

Mistoqsijiet u stqarrijiet addizzjonali

Ir-risposta għall-mistoqsija dwar jekk kinux intalbu fondi mill-UE għal finanzjament parzjali 
jew sħiħ tal-linja proposta l-ġdida ta’ veloċità għolja għat-TGVs hija negattiva: l-UE mhux 
qiegħda tiffinanzja l-implimentazzjoni ta’ din il-linja, u lanqas ma ntalbet uffiċjalment biex 
tagħmel dan.

Konklużjoni

Abbażi tat-tagħrif ipprovdut, mhux possibbli li jiġi identifikat ksur speċifiku ta’ liġijiet jew 
prinċipji tal-UE, fuq kollox mhux fir-rigward tal-obbligu ta’ informazzjoni u konsultazzjoni 
tal-pubbliku, u lanqas fir-rigward tad-dinjità umana tal-petizzjonanta.

M’għandux ikun hemm impatti negattivi speċifiċi fuq l-ambjent dovuti għall-allegat pjanar 
ħażin tal-infrastruttura ladarba l-allinjament uffiċjali tal-linja huwa kompatibbli bis-sħiħ mal-
veloċità għolja u ma jippreżentax liwi anormali. 

U fl-aħħar nett, fl-istadju operazzjonali tagħha l-linja se tiffaċilita l-mobilità taċ-ċittadini tal-
UE. Mhuma qed jiġu affettwati l-ebda regoli dwar il-moviment ħieles taċ-ċittadini tal-UE fi 
ħdan l-UE billi dawn ir-regoli japplikaw biss għall-moviment transkonfinali.


