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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: A Claudia Gelabert Mestre, német állampolgár által az Asociación Alternativa 
al Tren nevében benyújtott, 0886/2009. számú petíció a Manacor-Artá – Cala 
Ratjada (Mallorca) vasútvonal rehabilitálási projektje során a közösségi jog 
feltételezett megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

Számos mallorcai állampolgár – spanyol és más nemzetiségűek is – ellenzi a használaton 
kívüli vasútvonal rehabilitálását, mivel ez mind gazdaságilag, mind környezetvédelmileg 
elhibázott lenne. Úgy vélik, hogy nem vizsgálták meg, hogy a projekt eleget tesz-e a madár-
és élőhelyvédelmi irányelv kívánalmainak. Továbbá úgy véli, hogy a Baleári-szigetek 
kormánya olyan projekthez kíván közösségi forrásokat felhasználni, amelyek nem szolgálják 
a polgárok jólétét. Végül pedig vitatják a már végrehajtott vagy még tervezett kisajátítások 
legitim voltát.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. október 20. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. április 22.

A petíció benyújtója a Baleári-szigeteki Autonóm Közösség kormányának projektje ellen 
emel szót, amely egy jelenleg használaton kívüli vasútvonal újbóli megnyitására vonatkozik 
Mallorca szigetének keleti részén. A petíció benyújtójának véleménye szerint a projekt nem 
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indokolt, és sérti az uniós jogszabályokat. Konkrétan három kritikát fogalmaz meg a 
projekttel szemben: 

– A projekt környezetvédelmi szempontból rendkívül „káros”, mivel a tervezett nagy 
infrastruktúrák szétszabdalják a közutaktól és villanyoszlopoktól ez idáig megkímélt tájat, 
illetve városokat (Manacor) és falvakat választanak el egymástól. A petíció benyújtójának 
véleménye szerint a hatásvizsgálat nem kielégítő, és az élőhelyvédelmi irányelv elveit nem 
tartották be.

– A projekt gazdasági szempontból „veszteséges” lenne. A költség (228 millió EUR) 
rendkívüli mértékűnek tűnik a tényleges szükségletekhez viszonyítva, melyek abból állnak, 
hogy a mallorcai lakosság egy töredékét a vasúthálózathoz kapcsolják. Ezen túlmenően a 
projekt egy része a strukturális alapokból biztosított társfinanszírozás keretében valósulna 
meg, ami kevésbé tűnik indokoltnak a projekt ésszerűtlen volta és amiatt, hogy csekély hatást 
gyakorol a polgárok jólétének javítására.

– Harmadszor és utolsósorban a projekt emberi szempontból „képtelen”, tekintettel a 
kisajátítási intézkedésekre, melyek a sziget körülbelül 1.000 lakóját érintik. A megkezdett 
kisajátítások sértik a tulajdonjogot annyiban, hogy egyrészről azokhoz végső esetben kellene 
folyamodni és azokat általános érdekből fakadó szükségszerűségeknek kell indokolniuk (ami 
a jelen esetben nem áll fenn), másrészt gondoskodni kell a megfelelő kártalanításról 
(márpedig az érintett 400.000 m²-re mindössze 5 millió EUR-t irányoztak elő).

A petíció benyújtója tehát azt kéri az Európai Parlamenttől, hogy járjon el a projekt leállítása 
érdekében, mivel a regionális hatóságoknál ez ügyben tett lépések nem vezetettek 
eredményre. 

A Bizottság észrevételei

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Baleári-szigeteki operatív programja (OP) 
(2007-2013) valóban a Manacort Cala Ratjadával összekötő vasúti szakasz, vagyis „a 
Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artá, Capdepera és Cala 
Ratjada csatlakozás társfinanszírozását irányozza elő. A 9 állomást magában foglaló vonal 
hossza 39,66 kilométer lenne”. Pontosabban, a spanyol hatóságoktól kapott válasz alapján a 
projekt a következőkből állna: 1.) a Manacort Artával összekötő vasútvonal újbóli 
megnyitása; 2.) e vonal kibővítése Cala Ratjadáig. A projekt a Regionális Parlament által 
jóváhagyott Baleári-szigeteki Ágazati Főterv (PDSTIB) részét képezi.

E munkálatok finanszírozása a 16. „vasúti szolgáltatások” kiadáskategória keretében történik 
60 millió EUR összköltség összegben. Ez a kiadáskategória az „energiaforrásokra és a 
közlekedési szolgáltatásokhoz való hozzáférésre” vonatkozó OP 3. prioritásának részét 
képezi, melynél a társfinanszírozás mértéke 40%, ami 24 millió euró összegű támogatást 
jelent az EU részéről. A Bizottsághoz eddig még nem érkezett az ezen összeg visszatérítésére 
irányuló kérelem.

Amint azt a szövegből kiderül, a projekt célja az, hogy Llevant jelentős ipari és 
idegenforgalmi övezetét összekösse a fővárossal, Palmával, és ezzel számottevően javítsa az 
övezet összeköttetését nem csak a fővárossal, hanem Mallorca szigetének összes többi 



CM\814408HU.doc 3/4 PE441.088v01-00

HU

részével is.

Az Európai Bizottság válaszában a következőket kívánja hozzáfűzni a petíció benyújtója által 
a projekttel szemben megfogalmazott kritikákhoz:

– A környezetvédelmi szempontokat illetően emlékeztetni kell arra, hogy a projekt elsősorban 
egy régi vasútvonal helyreállítására vonatkozik, ezért az érintett létesítmények hatása 
semmiben sem mérhető ahhoz, amit teljesen új létesítmények okoznának.

Az iratokból kiderül, hogy engedélyezése előtt a projektre vonatkozóan környezeti 
hatásvizsgálatot végeztek el a 85/337/EGK irányelvnek megfelelően. A projektet ugyanis a 
Baleári-szigeteki Környezetvédelmi Bizottság engedélyezte. Minden ajánlást és 
meghatározott követelményt figyelembe vettek a projektnél, pontosan azért, hogy a 
környezetre gyakorolt hatást minimálisra csökkentsék. Ezen kívül ezt a projektet a Baleári-
szigeteki Közlekedési Tervben (Plan Sectorial de Transportes de las Islas Baleares) irányozták 
elő, amelyre vonatkozóan a 2001/42/EK irányelvnek megfelelően stratégiai környezeti 
vizsgálatot végeztek el. Egyébiránt a regionális hatóságok véleménye szerint ez a projekt a 
Natura 2000 hálózatba tartozó egyetlen területre sem gyakorol majd hatást. 
Következésképpen az EU természetvédelmi irányelvei (79/409/EGK és 92/43/EGK) nem 
vonatkoznak erre az esetre.

Meg kell említeni, hogy ezzel a projekttel kapcsolatban az EU környezetvédelmi jogának 
esetleges helytelen alkalmazására vonatkozó panasz érkezett a Bizottsághoz. Megjegyzendő, 
hogy a panaszos azonos a petíció benyújtójával. A fentebb említett okokból a Bizottság 
szervezeti egységei arra a következtetésre jutottak, hogy a rendelkezésre álló információk 
alapján nem állapítható meg, hogy a szóban forgó esetben megsértették az alkalmazandó 
uniós irányelveket.

Mindenesetre úgy tűnik, hogy az érintett összegekre tekintettel, a szóban forgó projekt a 
strukturális alapokról szóló uniós jogszabályok értelmében nagy projektnek minősül. 
Következésképpen az uniós társfinanszírozás iránti kérelemről a spanyol hatóságoknak 
hivatalosan értesíteniük kell a Bizottságot, és ahhoz környezeti hatásvizsgálatot és a 
környezeti hatásról szóló nyilatkozatot kell csatolniuk, melyek alapján bizonyosságot lehet 
szerezni arról, hogy valóban minden környezeti következményt figyelembe vettek, és hogy a 
környezetre nézve nem állnak fenn kedvezőtlen következmények. A Bizottság ekkor 
mindenképpen megvizsgálja az iratokat, hogy megbizonyosodjon arról, hogy 
összeegyeztethető-e a különböző uniós politikákkal és az uniós joggal, a környezetvédelmi 
jogot is beleértve.

– A gazdasági megfontolások tekintetében hangsúlyozni kell, hogy a PDSTIB-ben foglalt 
valamennyi létesítmény szigorú és minden részletre kiterjedő mobilitási vizsgálat tárgyát 
képezi, és hogy az érintett projekt esetében az igényre vonatkozó előrejelzés éppenséggel több 
mint kielégítő. Másfelől a projekt lehetővé teszi majd a llevanti körzet hálózatát károsító 
közúti közlekedési forgalom csökkentését. A projekt befejezését, és különösen annak 
villamosítását követően körülbelül 70-80 perc alatt el lehet jutni a sziget egyik végéből a 
másikba.

– Végezetül a kisajátítások kisebb nagyságrendűek, mivel a vágányokat övező érintett 
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területek egy olyan vasúti folyosóhoz tartoznak, amely már a Baleári-szigetek kormányának 
tulajdonában van. Egyébként a jelek szerint mindössze egy földtulajdonosokból álló csoport 
ellenzi valóban a projektet, amely tömörülés a „Vonat Alternatívája” nevet viseli (ha 
leszámítjuk a Manacor városi övezetében a vasút mentén élő néhány lakos teljes mértékben 
jogos aggályait). Az elmúlt évek folyamán e tulajdonosok közül néhányan meggondolatlanul 
kiterjesztették építményeiket a Baleári-szigeteki kormány tulajdonában lévő vasúti folyosó 
közvetlen környékére, jóllehet tökéletesen tisztában voltak annak létezésével. Hozzá kell 
tenni, hogy a Manacor és Artá közötti vonal újbóli megnyitását, és annak Cala Ratjadára 
történő későbbi kibővítését a llevanti körzet lakosai, valamint a gazdasági ágazatok képviselői 
és a civil társadalom régóta kérték, és ezt a követelésüket mintegy tíz éve folyamatosan 
megújítotják. Másfelől ezek a kérdések nem tartoznak az EU hatáskörébe.

Következtetés

A Mallorca szigetén található Manacor és Cala Ratjada közötti vasútvonal újbóli 
megnyitására vonatkozó döntés kizárólag a spanyol hatóságok, legfőképpen a regionális 
hatóságok hatáskörébe tartozik. Miután az Európai Bizottság nem jogosult beavatkozni e 
döntésbe, nem is tehető felelőssé egy hasonló projektért. 

A rendelkezésre álló dokumentumok alapján megállapítható, hogy a projekt gazdasági 
szempontból teljesen életképes és tiszteletben tartja az előírt környezetvédelmi feltételeket. 
Ami a kisajátításokat illeti, azok kisebb nagyságrendűnek tűnnek. Mindenesetre a Bizottság 
nem rendelkezik hatáskörrel arra, hogy ezen a területen beavatkozzon.


