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Comisia pentru petiții

2.9.2010

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1783/2009, adresată de Stella Pendleton, de cetățenie britanică, 
privind pretinsele încălcări ale drepturilor sale individuale în legătură cu 
proiectul de construire a unei noi linii de cale ferată de mare viteză între 
Tours și Bordeaux (Franța)

1. Rezumatul petiției

Petiționara pune la îndoială calitatea informațiilor furnizate publicului privind consultarea 
acestuia în legătură cu planul de construire a liniei de cale ferată de mare viteză între Tours și 
Bordeaux. Petiționara, pe care acest proiect o privește în mod direct, având în vedere faptul 
că, potrivit planificărilor, linia de cale ferată va trece la o distanță de aproximativ 500 de metri 
de casa acesteia, susține că nu a primit informații concrete cu privire la raționamentul care stă 
la baza alegerii traiectoriei pe care această linie de cale ferată o va avea. Potrivit petiționarei, 
linia proiectată are multe curbe și chiar și o întoarcere la 180 de grade, ceea ce, prin urmare, 
nu corespunde criteriilor unei linii de cale ferată de mare viteză. Aceasta contestă obiectivul 
principal al proiectului, astfel cum este acesta prezentat în materialul promoțional distribuit 
cetățenilor (de a reduce timpul de parcurgere al acestei rute) și se întreabă dacă proiectul de 
construcție implică și finanțare europeană. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 19 martie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 2 septembrie 2010

Comentariile Comisiei cu privire la petiție

În acest caz, justificarea oferită de Franța pentru construirea acestei linii de mare viteză este 
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reprezentată de saturarea conexiunii existente cu două linii – pe care traficul amestecat de 
transporturi de marfă, trenuri regionale și pe distanțe lungi duce la un nivel scăzut al 
serviciilor. Existența unei cereri intense stă la baza utilizării unui parteneriat public-privat în 
care o cantitate substanțială de venituri ar justifica o contribuție mare a capitalului privat.

Nu au fost alocate fonduri UE pentru construirea acestei linii.

Atingerea adusă demnității umane

Regula generală prevede că infrastructura publică nu poate fi construită fără o evaluare a 
impactului asupra proprietăților private, însă achiziționarea de terenuri sau existența unei linii 
de mare viteză nu poate fi considerată o amenințare la demnitatea umană.

Referitor la lipsa de informații care ar fi fost în defavoarea demnității umane a petiționarei și o 
posibilă încălcare a legilor UE: în ceea ce privește informațiile transmise Comisiei prin 
intermediul petiției, al site-ului internet al proiectului (a se vedea nota de subsol 1) și al 
mass-mediei (fr.wikipedia.org/.../LGV_Sud_Europe_Atlantique, aquitaine.fr › Direct Région), 
au avut loc dezbateri publice – o procedură structurată a Franței aplicată în diferite etape ale 
oricărui proiect de anvergură, cu scopul de a informa și implica populația locală – și au fost 
bine primite.

Aceste dezbateri îndeplinesc obligațiile care reies din Directiva EIM (articolul 6 din Directiva 
85/337/CEE astfel cum a fost modificată de Directiva 97/11/CE), precum și din Convenția 
Aarhus și legislația CE corespunzătoare. 

Declarația conform căreia petiționarei i-a fost imposibil să evalueze efectele pe care proiectul 
le-ar putea avea este în contradicție cu informațiile despre amplasamentul exactă al liniei (la 
500 de metri de grădina petiționarei) și natura proiectului.

Impactul asupra mediului/poluarea

În baza presupusului traseu proiectat greșit, linia ar fi ineficientă și ar polua mediul mai mult 
decât necesar.

Potrivit hărții oficiale a noii linii, disponibilă pe situl web al „ligne à Grande Vitesse Sud 
Europe Atlantique”, nu se găsesc întoarceri la 180 de grade și nici răsuciri comparabile unui 
circuit de Formula 1; dimpotrivă, traseul este pe deplin compatibil cu o linie de mare viteză de 
300km/h, cum este proiectată.

Consecințele asupra drepturilor indivizilor la libera circulație în cadrul UE

Se presupune că traversarea autostrăzilor/drumurilor naționale de către liniile ferate afectează 
în mod negativ drepturile indivizilor la libera circulație în UE. 

Această presupunere este pur și simplu nejustificată, întrucât aceste traversări nu sunt la nivel, 
nu intervin și nici nu restricționează traficul pe aceste infrastructuri. 

În plus, noua linie de mare viteză care se desfășoară în paralel cu cele două drumuri 
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menționate de petiționară oferă de fapt, în etapa sa operațională, o alternativă mai bună, 
sustenabilă, de transport pe același traseu pentru călătorii pe distanțe medii până la mari.

Întrebări/declarații suplimentare

Răspunsul la întrebarea dacă UE a fost solicitată să finanțeze, parțial sau în întregime, noua 
LGV pentru TGV este nu: UE nu finanțează punerea în aplicare a acestei linii și nici nu a fost 
solicitată în mod oficial să facă aceasta.

Concluzie

În baza elementelor furnizate, nu se pot identifica încălcări precise ale legilor sau principiilor 
UE, în special privind obligația de a informa și consulta publicul, și nici privind demnitatea 
umană a petiționarei.

Nu ar trebui să existe consecințe negative specifice asupra mediului cauzate de presupusa 
proiectare greșită a liniei, întrucât traseul oficial al liniei este pe deplin compatibil cu unul de 
mare viteză și nu este curbat excesiv. 

În sfârșit, linia, în etapa sa operațională, va facilita mobilitatea cetățenilor europeni. Nu este 
afectată nicio normă UE privind libera circulație a cetățenilor UE în interiorul Uniunii, 
întrucât aceste norme se aplică doar deplasărilor transfrontaliere.


