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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

22.4.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0886/2009, внесена от Claudia Gelabert Mestre, с германско 
гражданство, от името на Asociación Alternativa al Tren, относно 
възможно нарушаване на общностното право във връзка с проекта за 
възстановяване на железопътната линия Manacor-Artá - Cala Ratjada 
(Майорка)

1. Резюме на петицията

Редица граждани от Майорка – с испанско и чуждо гражданство – се възпротивяват на 
възстановяването на неизползваемата железопътна линия, въз основа на това, че 
проектът е необоснован от стопанска и екологична гледна точка. Те считат, че не е 
проучен въпросът за спазването на директивите за птиците и местообитанията. Те също 
така смятат, че правителството на Балеарските острови възнамерява да използва 
средства на Общността за проект, който по никакъв начин не допринася за 
благоденствието на гражданите. И накрая, те оспорват легитимността на отчуждаването 
на земя, което вече е било осъществено или което се планира за бъдещ период.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 20 октомври 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 22 април 2010 г.

Вносителят на петицията посочва проект на правителството на автономна област 
Балеарски острови за възобновяване на понастоящем неизползваема железопътна 
линия в източната част на остров Майорка. Според вносителя на петицията проектът e 
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нeобоснован и е в противоречие със законодателството на ЕС. По-специално са 
посочени три критики:

– От екологична гледна точка, проектът ще бъде изключително „вреден“, тъй като по 
своя мащаб предвидената инфраструктура ще доведе до разчленяване на ландшафти, 
които до този момент са били пощадени от изграждането на пътища и електрически 
стълбове, и ще раздели градовете (Manacor) и селата. Според вносителя на петицията, 
проучването за оценка на въздействието не е достатъчно и принципите на Директивата
за естествените местообитания на дивата флора и фауна не са били спазени.

– От стопанска гледна точка, проектът ще бъде „катастрофален“. Стойността (228 
милиона евро) изглежда прекомерно висока в сравнение с реалните нужди, които се 
състоят в свързване на част от населението на Майорка с железопътната мрежа. От 
друга страна, част от проекта ще бъде съфинансирана от структурните фондове, което 
изглежда слабо обосновано предвид не особено разумния му характер и слабото му 
въздействие за подобряване на благоденствието на гражданите.

– На трето и последно място, проектът е „безумен“ от човешка гледна точка, с оглед на
мерките за отчуждаване на земя, които засягат приблизително 1 000 жители на острова. 
Отчуждаването на земя, което е започнало, ще наруши правото на собственост, тъй 
като, от една страна, то следва да представлява последно средство и да бъде обосновано 
от необходимост от общ интерес (а това не е така в конкретния случай), и от друга 
страна, следва да предвижда подходяща компенсация (за съответните 400 000 m² обаче 
са предвидени само 5 милиона евро).

Вносителят на петицията моли Европейския парламент да спре изпълнението на 
проекта. Всички предприети действия чрез регионалните органи във връзка с този
въпрос са завършили с неуспех.

Коментари на Комисията

Оперативната програма на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) за 
Балеарските острови (2007–2013 г.) действително предвижда съфинансиране на участък 
от железопътната линия, свързваща Manacor с Cala Ratjada, а именно „връзката 
Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artá, Capdepera и Cala 
Ratjada. Дължината на тази линия, която ще включва 9 спирки, ще бъде 39,66 
километра“. По-специално, съгласно получения от испанските органи отговор, 
проектът ще се състои: 1) във възобновяване на железопътната линия, свързваща 
Manacor с Artá; 2) в удължаване на тази линия до Cala Ratjada. Проектът е включен в 
Генерален секторен план за Балеарските острови (PDSTIB), одобрен от регионалния 
парламент.

Работите ще бъдат финансирани в рамките на категория разходи 16 „Железопътен 
транспорт“, на обща стойност 60 милиона евро. Тази категория разходи е неразделна 
част от ос 3 от оперативната програма относно „Енергийни източници и достъп до 
транспортни услуги“ с процент на съфинансиране от 40%, като това означава размер на 
помощта от страна на ЕС от 24 милиона евро. Към днешна дата Комисията не е 
получила искане за възстановяване на тази сума.
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Както е посочено в текста, проектът има за цел да свърже важната промишлена и 
туристическа зона Llevant със столицата Palma, като подобри значително свързаността 
на зоната не само със столицата, но и с останалата част на остров Майорка.

Европейската комисия желае да предостави в отговор следната информация във връзка 
с критиките, посочени от вносителя на петицията относно този проект:

– Що се отнася до екологичните аспекти, следва да се припомни, че проектът се отнася 
главно до възстановяването на стара железопътна линия, и следователно въздействието 
на съответните работи не може да се сравнява с това, което биха оказали напълно нови 
работи.

От документа става ясно, че проектът е бил подложен на процедура за оценка на 
въздействието върху околната среда, преди да бъде разрешено неговото изпълнение,
съгласно Директива 85/337/ЕИО. Действително, проектът е получил съгласието на 
комисията по околна среда на Балеарските острови. Всички посочени препоръки и 
изисквания са били включени в проекта именно за да се намали въздействието върху 
околната среда. Освен това, този проект е предвиден в Транспортния план за 
Балеарските острови („Plan Sectorial de Transportes de las Islas Baleares“), който е бил 
подложен на стратегическа екологична оценка съгласно Директива 2001/42/ЕО. От 
друга страна, според регионалните органи проектът няма да окаже въздействие върху 
територия от мрежата „Натура 2000“. Следователно директивите на ЕС за опазване на 
природата (79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО) не се прилагат в този случай.

Целесъобразно е да се отбележи, че Комисията получи жалба, в която се посочва 
евентуално неправилно прилагане на правото на ЕС в областта на околната среда във 
връзка с този проект. Трябва да се посочи, че жалбоподателят съвпада с вносителя на 
настоящата петиция. Поради горепосочените причини службите на Комисията 
заключиха, че според наличната информация, не е възможно да се установи нарушение 
на приложимите директиви на ЕС в настоящия случай.

Във всички случаи, предвид съответните суми, въпросният проект представлява „голям 
проект“ съгласно законодателството на ЕС относно структурните фондове. 
Следователно заявлението за съфинансиране от ЕС следва да бъде съобщено 
официално от испанските органи на Комисията и да бъде придружено от проучване и 
декларация за въздействие върху околната среда, които да гарантират, че всички 
последици върху околната среда са взети предвид, и че не са налице неблагоприятни 
последици върху нея. Комисията ще разгледа документацията към този момент, за да 
осигури съвместимостта й с различните политики на ЕС и с правото на ЕС, 
включително в областта на околната среда.

– На равнище икономически съображения следва да се подчертае, че всички работи, 
включени в PDSTIB, са предмет на сериозни и подробни проучвания във връзка с 
мобилността и че специално за конкретния проект се предвижда повече от достатъчно 
търсене. От друга страна, той ще позволи намаляване на транспортните потоци по 
пътищата, които повреждат мрежата на област Llevant. След като проектът бъде 
завършен, и по-специално неговата електрификация, крайните точки на острова ще 
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бъдат свързани като времето за пътуване ще бъде от 70 до 80 минути.

– В заключение, отчуждаването на земя е незначително, тъй като съответните площи 
около пътищата са включени в железопътен коридор, който вече е собственост на 
правителството на Балеарските острови. От друга страна, единствените, които изглежда 
действително се възпротивяват на проекта (ако се изключи сравнително основателната 
загриженост на известен брой жители на градския район на Manacor, които живеят в 
близост до железопътната линия), са група собственици на земя, обединени под 
наименованието „Алтернатива на влака“. През последните години някои от тези 
собственици неблагоразумно са разширили сградите си в района на железопътния 
коридор, който принадлежи на правителството на Балеарските острови, въпреки че са 
били много добре осведомени за съществуването на този коридор. Следва да се 
допълни, че възобновяването на линията Manacor-Artá и по-нататъшното й удължаване 
до Cala Ratjada съответства на заявено в миналото и постоянно подновявано от 
десетина години искане от страна на жителите и всички представители на 
икономическите сектори и гражданското общество на област Llevant. Освен това, тези 
въпроси не попадат в обхвата на правомощията на ЕС.

Заключение

Решението относно възобновяването на железопътната линия Manacor-Cala Ratjada на 
остров Майорка попада изключително в обхвата на правомощията на испанските 
органи, главно на регионалните органи. Тъй като Европейската комисия не е 
оправомощена да се намесва в този избор, тя не може да се счита за отговорна във 
връзка с такъв проект.

Въз основа на наличните документи, изглежда че проектът е напълно осъществим от 
стопанска гледна точка и изпълнява условията, които се изискват в областта на 
защитата на околната среда. Що се отнася до отчуждаването на земя, то изглежда 
незначително и при всички случаи, Комисията не разполага с правомощия за намеса в 
тази област.


