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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0886/2009, της Claudia Gelabert Mestre, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης Asociación Alternativa al Tren, σχετικά με το κατά 
πόσον το σχέδιο αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Manacor-
Artá - Cala Ratjada (Μαγιόρκα) συνιστά παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ορισμένοι κάτοικοι της Μαγιόρκα –τόσο Ισπανοί όσο και άλλων εθνικοτήτων– αντιτίθενται 
στην αποκατάσταση αυτής της εγκαταλελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής, επειδή αυτό 
αποτελεί σφάλμα τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Θεωρούν ότι δεν 
εξετάστηκε το εάν τηρείται η οδηγία για τα άγρια πτηνά και η οδηγία για τους οικοτόπους.
Επίσης, θεωρούν ότι η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων νήσων σκοπεύει να χρησιμοποιήσει 
κοινοτικούς πόρους για ένα έργο που δεν βελτιώνει σε καμία περίπτωση την ευημερία των 
κατοίκων. Τέλος, αμφισβητούν τη νομιμότητα των απαλλοτριώσεων που έγιναν ήδη ή 
προβλέπεται να γίνουν στο μέλλον.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 22 Απριλίου 2010.

Η αναφέρουσα καταγγέλλει το σχέδιο της κυβέρνησης της Αυτόνομης Κοινότητας των 
Βαλεαρίδων το οποίο συνίσταται στην επαναλειτουργία μιας σιδηροδρομικής γραμμής η 
οποία παρέμενε μέχρι σήμερα αχρησιμοποίητη στο ανατολικό τμήμα της νήσου Μαγιόρκα. 
Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το σχέδιο δεν είναι δικαιολογημένο και συνιστά παραβίαση 
της νομοθεσίας της ΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, διατυπώνονται τρεις επικρίσεις: 
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– Από περιβαλλοντική άποψη, το σχέδιο θα προκαλούσε εξαιρετική «όχληση», καθώς το 
μέγεθος των προβλεπόμενων υποδομών έχει ως αποτέλεσμα την κατάτμηση τοπίων τα οποία 
είχαν έως σήμερα προφυλαχθεί από αυτοκινητοδρόμους και στύλους ηλεκτροδότησης, καθώς 
και τη διαίρεση κωμοπόλεων (Manacor) και χωριών. Σύμφωνα με την αναφέρουσα, η μελέτη 
επιπτώσεων ήταν ελλιπής και δεν τηρήθηκαν οι αρχές της οδηγίας για την πανίδα, τη χλωρίδα 
και τους οικοτόπους.

– Από οικονομική άποψη, το σχέδιο θα ήταν «καταστροφικό». Το κόστος (228 εκατομμύρια 
ευρώ) θεωρείται υπερβολικό σε σύγκριση με τις πραγματικές ανάγκες, οι οποίες συνίστανται 
στη σύνδεση ενός τμήματος του πληθυσμού της Μαγιόρκας με το σιδηροδρομικό δίκτυο. 
Εξάλλου, μέρος του έργου προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία, 
κάτι που δεν φαίνεται δικαιολογημένο ενόψει του ελάχιστα εύλογου χαρακτήρα του έργου 
και του περιορισμένου αντικτύπου του στη βελτίωση της ευημερίας των πολιτών.

– Τρίτον και τελευταίο, το έργο είναι «άστοχο» από την άποψη του ανθρώπινου κόστους, 
λόγω των μέτρων απαλλοτρίωσης τα οποία επηρεάζουν περίπου 1.000 κατοίκους του νησιού. 
Οι απαλλοτριώσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει ήδη, παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία 
στον βαθμό που αφενός μεν πρέπει να αποτελούν μέτρο έσχατης ανάγκης και να 
δικαιολογούνται από ανάγκες γενικού συμφέροντος (κάτι που δεν ισχύει στην προκειμένη 
περίπτωση), αφετέρου δε πρέπει να προβλέπουν επαρκή αποζημίωση (εντούτοις, για τα 
επίμαχα 400.000 τετραγωνικά μέτρα, προβλέπονται μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ).

Η αναφέρουσα ζητεί, ως εκ τούτου, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενεργήσει ώστε να 
ανασταλεί η εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι δεν έχει τελεσφορήσει το σύνολο των 
συναφών διαβημάτων προς τις περιφερειακές αρχές. 

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) ΕΤΠΑ των Βαλεαρίδων (2007-2013) προβλέπει 
ουσιαστικά τη συγχρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει 
το Manacor με την Cala Ratjada, ήτοι τη «σύνδεση Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala 
Millor, Son Servera, Artá, Capdepera και Cala Ratjada. Το μήκος της εν λόγω γραμμής, η 
οποία θα περιλαμβάνει 9 σταθμούς, είναι 39,66 χιλιόμετρα». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 
απάντηση των ισπανικών αρχών, το έργο θα συνίσταται 1) στην επαναλειτουργία της 
σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το Manacor με την Artá 2) στην επέκταση της γραμμής 
αυτής έως την Cala Ratjada. Το έργο εντάσσεται στο Τομεακό Γενικό Σχέδιο των 
Βαλεαρίδων Νήσων (PDSTIB) που έχει εγκριθεί από το περιφερειακό κοινοβούλιο.

Οι εργασίες αυτές θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της κατηγορίας δαπανών 16 
«σιδηροδρομικές υπηρεσίες», με συνολικό κόστος 60 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η κατηγορία 
δαπανών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του άξονα 3 του ΕΠ που αφορά τους «ενεργειακούς 
πόρους και την πρόσβαση στις υπηρεσίες μεταφορών», όπου το ποσοστό 
συγχρηματοδότησης ανέρχεται στο 40%, γεγονός που ισοδυναμεί με ποσό ενίσχυσης από 
πλευράς της ΕΕ ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή δεν έχει λάβει 
κανένα αίτημα εκταμίευσης αυτού του ποσού.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο, το σχέδιο έχει ως στόχο τη σύνδεση της σημαντικής 
βιομηχανικής και τουριστικής ζώνης του Llevant με την πρωτεύουσα Palma, βελτιώνοντας με 
ουσιαστικό τρόπο τη συνδεσιμότητα της ζώνης όχι μόνον με την πρωτεύουσα αλλά και με το 
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σύνολο των υπολοίπων περιοχών του νησιού της Μαγιόρκας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να επισημάνει τις ακόλουθες απαντήσεις στις επικρίσεις 
που διατυπώνει η αναφέρουσα για το υπό εξέταση σχέδιο: 

– Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές πτυχές, πρέπει να επισημανθεί ότι το σχέδιο αφορά 
πρωτίστως την αποκατάσταση μιας παλαιότερης σιδηροδρομικής γραμμής, και ότι επομένως 
ο αντίκτυπος των σχετικών έργων δεν είναι συγκρίσιμος με τον αντίκτυπο που θα είχε η 
κατασκευή εντελώς νέων έργων.

Από τον σχετικό φάκελο προκύπτει ότι το έργο έχει υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την έγκρισή του σύμφωνα με την οδηγία
85/337/ΕΟΚ. Μάλιστα, το έργο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Περιβάλλοντος των 
Βαλεαρίδων. Όλες οι συστάσεις και οι απαιτήσεις που έχουν διατυπωθεί έχουν ενσωματωθεί 
στο έργο με στόχο ακριβώς να ελαχιστοποιηθεί ο περιβαλλοντικός του αντίκτυπος. Επίσης, 
το έργο είχε προβλεφθεί στο Συγκοινωνιακό Σχέδιο των Βαλεαρίδων Νήσων («Plan Sectorial 
de Transportes de las Islas Baleares»), το οποίο υποβλήθηκε σε στρατηγική περιβαλλοντική 
εκτίμηση σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ. Εξάλλου, σύμφωνα με τις περιφερειακές 
αρχές, το συγκεκριμένο έργο δεν πρόκειται να επηρεάσει καμία από τις τοποθεσίες που 
ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000. Ως εκ τούτου, οι οδηγίες της ΕΕ για την προστασία της 
φύσης (79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ) δεν έχουν ισχύ στην προκειμένη περίπτωση.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η Επιτροπή έχει λάβει καταγγελία στην οποία διατυπώνονται 
ισχυρισμοί για ενδεχόμενη κακή εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ όσον αφορά 
το συγκεκριμένο σχέδιο. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι η συντάκτρια της καταγγελίας συμπίπτει 
με τη συντάκτρια της υπό εξέταση αναφοράς. Για τους προαναφερθέντες λόγους, οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, σύμφωνα με τις διαθέσιμες 
πληροφορίες, δεν είναι δυνατό να στοιχειοθετηθεί παραβίαση των οδηγιών της ΕΕ που θα 
μπορούσαν να ισχύουν στην προκειμένη περίπτωση.

Εν πάση περιπτώσει, λαμβανομένων υπόψη των αναφερόμενων ποσών, το υπό εξέταση έργο 
εντάσσεται σε Μεγάλο Έργο βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ που διέπουν τα 
διαρθρωτικά ταμεία. Κατά συνέπεια, η αίτηση συγχρηματοδότησης από την ΕΕ πρέπει να 
κοινοποιηθεί επισήμως από τις ισπανικές αρχές στην Επιτροπή και να συνοδεύεται από 
μελέτη και δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που να διασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί 
επαρκώς υπόψη όλες οι συνέπειες για το περιβάλλον και ότι δεν υφίστανται αρνητικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η Επιτροπή δεν θα παραλείψει να εξετάσει αυτόν τον φάκελο, 
όταν της υποβληθεί, έτσι ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με τις διάφορες πολιτικές 
της ΕΕ και με το δίκαιο της ΕΕ, περιλαμβανομένης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

– Όσον αφορά τις οικονομικές πτυχές, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι όλα τα έργα που 
εντάσσονται στο Τομεακό Γενικό Σχέδιο των Βαλεαρίδων Νήσων αποτελούν αντικείμενο 
άλλων μελετών κινητικότητας, οι οποίες είναι αυστηρές και λεπτομερείς, και ότι ειδικώς για 
το υπό εξέταση έργο προβλέπεται υπεραρκετό επίπεδο ζήτησης. Εξάλλου, θα καταστήσει 
δυνατή τη μείωση των ροών οδικών μεταφορών οι οποίες επιβαρύνουν το δίκτυο της 
επαρχίας Llevant. Άπαξ και ολοκληρωθεί το έργο, και ιδίως αφού ηλεκτροδοτηθεί, οι 
αποστάσεις μεταξύ των άκρων του νησιού εκτιμάται ότι θα καλύπτονται πλέον σε χρόνο που 
κυμαίνεται από 70 έως 80 λεπτά.
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– Τέλος, οι απαλλοτριώσεις είναι ήσσονος σημασίας, δεδομένου ότι οι πλησίον των γραμμών 
εκτάσεις τις οποίες αφορούν εντάσσονται σε έναν σιδηροδρομικό διάδρομο ο οποίος 
αποτελεί ήδη ιδιοκτησία της κυβέρνησης των Βαλεαρίδων. Εξάλλου, οι μόνοι που φαίνεται 
να αντιτίθενται πραγματικά στο έργο (εάν εξαιρέσουμε τις εύλογες ανησυχίες ορισμένων 
κατοίκων της αστικής ζώνης του Manacor που γειτνιάζουν με τη σιδηροδρομική γραμμή) 
είναι μια ομάδα ιδιοκτητών εκτάσεων που έχουν οργανωθεί σε σύλλογο με την ονομασία 
«Εναλλακτική Πρωτοβουλία Κατά του Σιδηροδρόμου». Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, 
ορισμένοι από αυτούς τους ιδιοκτήτες είχαν επεκτείνει αλόγιστα τα κτίσματά τους προς την 
πλευρά του σιδηροδρομικού διαδρόμου που ανήκε στην κυβέρνηση των Βαλεαρίδων, παρότι 
γνώριζαν πολύ καλά την ύπαρξή του. Πρέπει δε να προστεθεί ότι η επαναλειτουργία της 
γραμμής Manacor-Artá και η μετέπειτα επέκτασή της προς την Cala Ratjada αντιστοιχεί σε 
παλαιότερο αίτημα, το οποίο ανανεώνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία, των κατοίκων 
της περιοχής και του συνόλου των εκπροσώπων των οικονομικών φορέων και της κοινωνίας 
των πολιτών στην επαρχία Llevant. Άλλωστε, τα ζητήματα αυτά δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιότητας της ΕΕ.

Συμπέρασμα

Η απόφαση για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Manacor-Cala Ratjada στη 
νήσο Μαγιόρκα υπάγεται αποκλειστικά στο πεδίο αρμοδιότητας των ισπανικών αρχών, 
κυρίως δε των περιφερειακών αρχών. Καθόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να 
παρέμβει στην υπό εξέταση επιλογή, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ένα τέτοιο έργο.

Βάσει των διαθέσιμων εγγράφων, συνάγεται ότι το έργο είναι απολύτως βιώσιμο από 
οικονομική άποψη και πληροί τους απαιτούμενους όρους όσον αφορά την προστασία του 
περιβάλλοντος. Όσον αφορά δε τις απαλλοτριώσεις, εκτιμάται ότι είναι ήσσονος σημασίας 
και, εν πάση περιπτώσει, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρέμβει σε αυτό το πεδίο.


