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Commissie verzoekschriften
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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1783/2009, ingediend door Stella Pendleton (Britse nationaliteit), 
over vermeende schending van haar individuele rechten in verband met de aanleg 
van het traject van een nieuwe hogesnelheidsspoorlijn Tours-Bordeaux (Frankrijk)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster weerspreekt de kwaliteit van de informatie die is verstrekt aan het publiek in 
verband met de raadpleging betreffende de toekomstige aanleg van het traject van de 
hogesnelheidsspoorlijn Tours-Bordeaux. Indienster, die een directe belanghebbende is bij dit 
project aangezien het traject is gepland op ongeveer 500 meter van haar woning, meent dat zij 
geen concrete gegevens heeft ontvangen over de beweegreden achter de keuze van het traject. 
Volgens indienster bestaat de spoorlijn in het voorstel uit vele bochten en zelfs uit een U-
bocht, zodat deze niet voldoet aan de criteria voor een hogesnelheidstraject. Zij zet 
vraagtekens bij het doel van het project zoals omschreven in het promotiemateriaal dat is 
uitgedeeld aan de burgers (het verkorten van de reistijd op deze route) en informeert of er 
Europese financiering mee gemoeid is. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 maart 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 2 september 2010.

De opmerkingen van de Commissie over het verzoekschrift

In dit geval zijn de beweegredenen die Frankrijk heeft aangevoerd voor het aanleggen van 
deze hogesnelheidslijn gebaseerd op de verzadiging van de bestaande dubbelspoorverbinding, 
waarbij een combinatie van vrachtvervoer en regionale en langeafstandstreinen tot een laag 
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serviceniveau leidt. De aanwezigheid van een sterke vraag ligt ten grondslag aan het werken 
met een publiek-privaat partnerschap, waarbij een aanzienlijke hoeveelheid inkomsten een 
grote bijdrage van particulier kapitaal zou rechtvaardigen.

Er zijn geen EU-fondsen toegewezen aan de bouw van deze lijn.

Aantasting van de menselijke waardigheid

Als algemene regel geldt dat het bouwen van een publieke infrastructuur altijd gevolgen heeft 
voor privégronden, maar het aankopen van land of de aanwezigheid van een hogesnelheidslijn 
kan nauwelijks worden beschouwd als een bedreiging van de menselijke waardigheid.

Met betrekking tot het gebrek aan informatie, dat de menselijke waardigheid van indienster 
zou hebben geschaad, en de mogelijke schending van EU-wetten: Gezien de informatie 
waarover de Commissie via het verzoekschrift beschikt, de website van het project (zie 
voetnoot 1) en de aandacht in de media (fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique, 
aquitaine.fr › Direct Région), heeft er een publiek debat plaatsgevonden – volgens een 
gestructureerde procedure die in Frankrijk speciaal is ontwikkeld voor de verschillende fasen 
van grote projecten, gericht op het informeren en betrekken van de lokale bevolking – en is 
daaraan ruime aandacht besteed.

Deze debatten komen tegemoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de MEB-richtlijn 
(art. 6 van Richtlijn 85/337/EEG, als gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG) en uit het Verdrag van 
Aarhus en de daaruit voortgekomen Europese wetgeving. 

De stelling dat het voor indienster onmogelijk was om te beoordelen welke effecten het 
project kon hebben, is in strijd met de kennis van de exacte locatie van de lijn (500 meter van 
de tuin van indienster) en van de aard van het project.

Effect op het milieu/vervuiling

Op grond van de vermeende slechte planning van het traject zou de lijn inefficiënt zijn en 
meer milieuvervuiling veroorzaken dan nodig is.

Volgens de officiële kaart van de nieuwe lijn, die beschikbaar is op de website van de "Ligne 
à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique" is er geen sprake van dergelijke U-bochten en 
"kronkels" die vergelijkbaar zijn met een Formule 1-circuit, integendeel: het traject is volledig 
compatibel met een hogesnelheidslijn van 300 km/uur zoals gepland.

Effect op rechten van individuen op vrij verkeer binnen de EU

Dat de spoorlijn snelwegen en nationale wegen kruist, zou een negatieve invloed hebben op 
het recht van individuen op vrij verkeer binnen de EU. 

Deze veronderstelling is niet gerechtvaardigd omdat dergelijke kruisingen niet gelijkvloers 
zijn en geen beperking vormen voor het verkeer op deze infrastructuren. 

Bovendien vormt de nieuwe hogesnelheidslijn, die evenwijdig loopt aan de twee wegen die 
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indienster noemt, in de operationele fase in feite een duurzamer alternatieve wijze van vervoer 
via hetzelfde tracé voor reizen op middellange en lange afstand.

Aanvullende vragen/verklaringen

Het antwoord op de vraag of de EU is gevraagd de nieuwe hogesnelheidslijn voor TGV's 
geheel of gedeeltelijk te financieren, is nee: de EU financiert de aanleg van deze lijn niet, en 
heeft daartoe ook nooit een officieel verzoek ontvangen.

Conclusie

Op basis van de verschafte informatie is het niet mogelijk specifieke schendingen vast te 
stellen van EU-wetten of -beginselen, in het bijzonder inzake de verplichting om het publiek 
te informeren en te raadplegen, noch van de menselijke waardigheid van indienster.

Er zouden geen specifieke negatieve gevolgen voor het milieu moeten optreden als gevolg 
van de vermeende slechte planning van de infrastructuur, aangezien het officiële traject van 
de lijn volledig compatibel is met hogesnelheidslijnen en niet abnormaal veel bochten bevat. 

Tot slot zal de lijn, in de operationele fase, de mobiliteit van EU-burgers bevorderen. Er zijn 
geen EU-regels inzake het vrije verkeer van EU-burgers van toepassing, aangezien deze 
regels uitsluitend gelden voor grensoverschrijdend verkeer.


