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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0886/2009 af Claudia Gelabert Mestre, tysk statsborger, for 
Asociación Alternativa al Tren, om mulig overtrædelse af EU-retten i forbindelse 
med projektet til genoptagelse af driften på jernbanestrækningen Manacor-Artá -
Cala Ratjada (Mallorca)

1. Sammendrag

En række borgere på Mallorca - både spanske og andre statsborgere - er modstandere af 
genoptagelse af driften på denne nedlagte jernbanelinje, fordi det er økonomisk og 
miljømæssigt urentabelt. De mener, at det ikke er blevet undersøgt, om projektet er i 
overensstemmelse med fugle- og habitatdirektivet. De mener også, at regeringen på De 
Baleariske Øer vil anvende EU-midler til dette projekt, der på ingen måde forbedrer borgernes 
velfærd. Endelig betvivler de legitimiteten af de eksproprieringer, der allerede er foretaget 
eller planlagt i fremtiden.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 20. oktober 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010.

"Andrageren klager over regeringen for den selvstyrende region Balearernes projekt 
vedrørende genoptagelse af en nedlagt jernbanelinje i den østlige del af Mallorca. Ifølge 
andrageren er projektet urentabelt og en overtrædelse af EU-lovgivningen. Hun fremfører tre 
kritikpunkter: 

– Ud fra et miljømæssigt synspunkt er projektet ekstremt "skadeligt", idet de omfattende 
planlagte infrastrukturer vil gå igennem landskaber, der hidtil er blevet skånet for veje og 
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elmaster, og opsplitte byer (Manacor) og landsbyer. Ifølge andrageren er konsekvensanalysen 
utilstrækkelig, og principperne i direktivet om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og 
planter bliver ikke overholdt.

– Ud fra et økonomisk synspunkt er projektet "en katastrofe". Udgifterne (228 mio. EUR) er 
alt for høje i forhold til det reelle behov, som består i at forbinde en del af Mallorcas 
befolkning med jernbanenettet. En del af projektet vil i øvrigt blive medfinansieret via 
strukturfondene, hvilket ikke synes berettiget i lyset af projektets ikke særlig fornuftige 
karakter og dets meget begrænsede indvirkning på borgernes velfærd.

– For det tredje er projektet "absurd" ud fra et menneskeligt synspunkt i lyset af de 
eksproprieringsforanstaltninger, der vil ramme ca. 1 000 af øens indbyggere.
Eksproprieringerne, som allerede er begyndt, menes at krænke ejendomsretten, da de for det 
første skal være en sidste udvej og begrundes med hensynet til den almene interesse (hvilket 
ikke er tilfældet), og for det andet skal ledsages af en passende kompensation (for de 400 000 
m², eksproprieringerne vedrører, er der kun afsat 5 mio. EUR).

Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at indstille projektet, idet samtlige 
henvendelser til de regionale myndigheder i denne henseende har været resultatløse.

Kommissionens bemærkninger

Det operationelle program EFRU for Balearerne (2007-2013) omfatter ganske rigtigt 
samfinansiering af den jernbanestrækning, der forbinder Manacor og Cala Ratjada, dvs. 
forbindelsen mellem Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artá, 
Capdepera og Cala Ratjada. Denne strækning, som omfatter ni stationer, er 39,66 km lang.
Ifølge et svar fra de spanske myndigheder består projektet 1) i genoptagelse af jernbanelinjen 
mellem Manacor og Artá og 2) i en udvidelse af denne linje til Cala Ratjada. Projektet er 
opført i De Baleariske Øers sektorudviklingsplan (PDSTIB), som det regionale parlament har 
godkendt.

Dette arbejde skal finansieres over udgiftskategori 16 (jernbaneforbindelser) med et samlet 
beløb på 60 mio. EUR. Denne udgiftskategori er en integreret del af det operationelle 
programs tredje akse vedrørende energiressourcer og adgang til transporttjenester, hvor 
medfinansieringssatsen er 40 %, hvilket svarer til et EU-støttebeløb på 24 mio. EUR. For 
øjeblikket har Kommissionen ikke modtaget nogen udbetalingsanmodning på dette beløb.

Som det fremgår af teksten, har projektet til formål at forbinde det vigtige industri- og 
turistområde Llevant med hovedstaden Palma og dermed i væsentlig grad forbedre områdets 
sammenkobling, ikke blot med hovedstaden, men også med resten af øen Mallorca.

Kommissionen kan besvare andragerens kritik af det nævnte projekt som følger:

– For så vidt angår de miljømæssige aspekter, skal der mindes om, at projektet primært 
vedrører genoptagelse af en nedlagt jernbanelinje, og at indvirkningen af den pågældende 
jernbanelinje ikke på nogen måde kan sidestilles med den indvirkning, en helt ny 
jernbanelinje ville have.
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Det fremgår af sagen, at der blev foretaget en miljøkonsekvensanalyse af projektet, inden der 
blev givet tilladelse til det, i overensstemmelse med direktiv 85/337/EØF. Projektet er rent 
faktisk blevet godkendt af miljøudvalget på Balearerne. Alle de anbefalinger og krav, der blev 
givet udtryk for, er blevet indarbejdet i projektet netop med henblik på at minimere 
indvirkningen på miljøet. Derudover var projektet omfattet af transportplanen for De 
Baleariske Øer ("Plan Sectorial de Transportes de las Islas Baleares"), som var genstand for 
en strategisk miljøvurdering i henhold til direktiv 2001/42/EF. Ifølge de regionale 
myndigheder har projektet ikke nogen indvirkning på Natura 2000-lokaliteter. Det betyder, at 
EU's direktiver om naturbeskyttelse (79/409/EØF og 92/43/EØF) ikke finder anvendelse i 
denne sag.

Det skal bemærkes, at Kommissionen har modtaget en klage over eventuel ukorrekt 
anvendelse af EU's miljølovgivning i forbindelse med dette projekt, og at de af klageren 
fremførte forhold stemmer overens med de af andrageren fremførte. Af ovenstående grunde 
har Kommissionens tjenestegrene konkluderet, at det ikke med udgangspunkt i de 
tilgængelige oplysninger er muligt at påvise en overtrædelse af de EU-direktiver, der finder 
anvendelse i denne sag.

Når man ser på de pågældende beløb, kan dette projekt under alle omstændigheder sidestilles 
med et stort projekt i henhold til EU's lovgivning om strukturfondene. De spanske 
myndigheder skal således officielt forkynde anmodningen om EU-medfinansiering for 
Kommissionen, og den skal ledsages af en undersøgelse af og en erklæring om projektets 
indvirkning på miljøet, der gør det muligt at sikre, at der er blevet taget højde for samtlige 
miljøkonsekvenser, og at miljøet ikke påvirkes negativt. Kommissionen vil undersøge sagen, 
når den tid kommer, med henblik på at sikre, at projektet er i overensstemmelse med de 
forskellige EU-politikker og EU-lovgivningen, herunder på miljøområdet.

– Med hensyn til de økonomiske overvejelser skal det understreges, at alle de arbejder, der er 
omfattet af PDSTIB, er genstand for krævende og detaljerede mobilitetsundersøgelser, og at 
efterspørgselsprognosen for netop dette projekt er mere end tilfredsstillende. Projektet vil i 
øvrigt gøre det muligt at mindske de vejtransportstrømme, der ødelægger vejnettet i Llevant-
distriktet. Når projektet er færdigt, navnlig dets elektrificering, vil man kunne komme fra den 
ene ende af øen til den anden på mellem 70 og 80 minutter.

– Endelig er eksproprieringerne af mindre betydning, da de berørte arealer omkring sporene er 
en del af en jernbanekorridor, der allerede ejes af regeringen på Balearerne. Det virker i øvrigt 
som om, at de eneste, der rent faktisk er imod projektet (hvis man ser bort fra de ganske 
legitime bekymringer, som enkelte indbyggere i byområdet Manacor, der bor lige op til 
jernbanen, har givet udtryk for), er en gruppe grundejere, der er gået sammen under 
betegnelsen "Et alternativ til toget". Nogle af disse ejere har i de senere år uforsigtigt bygget 
deres huse helt ud til grænsen af jernbanekorridoren, der tilhører regeringen på Balearerne, 
selv om de udmærket var bekendt med dennes eksistens. Det skal tilføjes, at genoptagelsen af 
driften af jernbanestrækningen mellem Manacor og Artá og dens senere udvidelse til Cala 
Ratjada stemmer overens med et gammelt krav, der i de seneste 10 år ustandseligt er blevet 
taget op af indbyggerne og samtlige repræsentanter for de økonomiske sektorer og 
civilsamfundet i Llevant-distriktet. Disse spørgsmål henhører i øvrigt ikke under EU's 
kompetenceområde.
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Konklusion

Beslutningen om at genoptage driften af jernbanestrækningen mellem Manacor og Cala 
Ratjada på Mallorca henhører udelukkende under de spanske – og især de regionale –
myndigheders kompetenceområde. Da Kommissionen ikke har kompetence til at gribe ind i 
denne proces, kan den ikke holdes til ansvar for projektet.

Det fremgår af de tilgængelige dokumenter, at projektet er fuldt ud økonomisk levedygtigt og 
overholder miljøbeskyttelseskravene på området. For så vidt angår eksproprieringerne, synes 
disse at være af mindre betydning, og Kommissionen har under alle omstændigheder ikke 
kompetence til at gribe ind på dette område."


