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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1783/2009, którą złożyła Stella Pendleton (Wielka Brytania) 
w sprawie domniemanego naruszenia jej praw człowieka w związku 
z projektem budowy nowych torów dla kolei dużych prędkości Tours-
Bordeaux (Francja)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję kwestionuje jakość informacji przekazanych obywatelom w związku 
z konsultacjami dotyczącymi planowanej budowy nowych torów dla kolei dużych prędkości 
Tours-Bordeaux. Składająca petycję, która jest bezpośrednio zainteresowana tym projektem, 
ponieważ planowane tory mają przebiegać ok. 500 m od jej domu, twierdzi, że nie otrzymała 
konkretnych danych uzasadniających trasę przebiegu torów. Zdaniem składającej petycję 
proponowana trasa obejmuje wiele zakrętów, a w jednym miejscu zawraca o 180°, a zatem 
nie odpowiada kryteriom budowy torów dużych prędkości. Składająca petycję kwestionuje 
sam cel projektu (skrócenie czasu przejazdu na przedmiotowej trasie) przedstawiony 
w materiałach promocyjnych rozdanych obywatelom i pyta, czy projekt ten jest 
współfinansowany ze środków europejskich. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 marca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

W przedmiotowej sprawie Francja uzasadnia budowę linii kolei dużych prędkości 
przeciążeniem istniejącego dwutorowego połączenia kolejowego, na którym mieszany ruch 
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towarowy, regionalny i dalekobieżny prowadzi do obniżenia jakości usług. Istnienie dużego 
popytu jest głównym powodem utworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego, w przypadku 
którego znaczna kwota z przychodu uzasadnia duży udział środków prywatnych.

Na wybudowanie przedmiotowej linii nie przyznano żadnych funduszy UE.

Obraza godności ludzkiej

Zasadniczo nie jest możliwe wybudowanie jakiejkolwiek infrastruktury publicznej bez 
wywierania wpływu na tereny prywatne, jednak nabywanie gruntów lub istnienie linii kolei 
dużych prędkości trudno interpretować jako zagrożenie dla godności ludzkiej.

W odniesieniu do braku informacji, który mógłby ranić godność ludzką składającej petycję 
i stanowić potencjalne naruszenie przepisów prawnych UE: Zgodnie z wiedzą uzyskaną przez 
Komisję za pośrednictwem petycji, stworzono stronę internetową przedsięwzięcia 
(zob. przypis 1), wykorzystano inne media 
(fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique, aquitaine.fr › Direct Région), jak również 
zorganizowano jawne debaty – we Francji jest to zorganizowana procedura wdrażana na 
różnych etapach realizacji każdego dużego przedsięwzięcia, której celem jest informowanie 
i angażowanie miejscowej ludności – które spotkały się z dużym odzewem.

Debaty te realizują zobowiązania wynikające z dyrektywy OOŚ (art. 6 dyrektywy 
85/337/EWG, zmienionej dyrektywą 97/11/WE, jak również wynikające z Konwencji Aarhus 
oraz z powiązanych z nią przepisów WE. 

Twierdzenie, jakoby składająca petycję nie miała możliwości oceny możliwych skutków 
przedsięwzięcia jest sprzeczne z posiadaną przez nią wiedzą dotyczącą dokładnej lokalizacji 
linii (500 m od ogrodu składającej petycję) oraz charakteru przedsięwzięcia.

Oddziaływanie na środowisko / Zanieczyszczenie

Na podstawie rzekomo źle zaplanowanego dostosowania, uważa się, że linia będzie 
niewydajna i będzie powodować większe zanieczyszczenie środowiska naturalnego niż jest to 
konieczne.

Zgodnie z oficjalną mapą dostępną na stronie internetowej przedsięwzięcia „ligne à Grande 
Vitesse Sud Europe Atlantique” na nowej trasie nie ma ani zakrętów o 180°, ani innych 
„ostrych wiraży”, podobnych do tych, jakie można znaleźć na torze Formuły 1. Wręcz 
przeciwnie, dostosowanie to jest w pełni zgodne z planowaną linią kolei umożliwiającą 
przejazd z prędkością 300 km/h.

Wpływ na prawa osób fizycznych do swobodnego przemieszczania się w UE

Uważa się, że skrzyżowania torów kolejowych z autostradami/drogami krajowymi 
negatywnie wpływają na prawa osób fizycznych do swobodnego przemieszczania się w UE. 

Założenie to jest nieuzasadnione, ponieważ skrzyżowania te są bezkolizyjne i nie zakłócają 
ruchu w ramach infrastruktury drogowej, ani go nie ograniczają. 
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Ponadto nowa linia kolei dużych prędkości, która przebiega równolegle do dwóch dróg 
wspomnianych przez składającą petycję, po uruchomieniu będzie w istocie stanowić 
alternatywny i bardziej zrównoważony środek transportu na średnich i długich trasach.

Pytania dodatkowe / oświadczenia

Odpowiedź na pytanie, czy wnioskowano do instytucji UE o częściowe lub całkowite 
sfinansowanie proponowanej nowej linii (LGV) dla kolei dużych prędkości (TGV) jest 
negatywna: nie wnioskowano oficjalnie do UE o sfinansowanie budowy tej linii i żadne 
środki europejskie nie zostały do tego celu wykorzystane.
Wniosek

Na podstawie przytoczonych argumentów nie jest możliwe stwierdzenie konkretnych 
przypadków naruszenia praw UE, zwłaszcza w kwestii obowiązku informowania obywateli 
i konsultowania się z nimi, jak i w kwestii obrazy godności ludzkiej składającej petycję.

Konkretne przypadki negatywnego wpływu na środowisko spowodowane rzekomo złym 
rozplanowaniem infrastruktury nie powinny mieć miejsca, ponieważ oficjalne dostosowanie 
linii jest całkowicie zgodne z wymogami dla kolei o dużych prędkościach, a na trasie nie 
występują wyjątkowo ostre zakręty. 

Podsumowując, w momencie uruchomienia linia ułatwi przemieszczanie się obywatelom 
UE. Nie złamano żadnych przepisów UE dotyczących swobodnego przemieszczania się 
obywateli UE wewnątrz Unii, ponieważ przepisy te mają zastosowanie tylko do ruchu 
transgranicznego.


