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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

22.4.2010

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0886/2009 dėl galimo Bendrijos teisės pažeidimo vykdant 
Manacor–Artá–Cala Ratjada (Maljorka) geležinkelio linijos rekonstrukcijos 
projektą, kurią pateikė Vokietijos pilietė Claudia Gelabert Mestre asociacijos 
Asociación Alternativa al Tren vardu

1. Peticijos santrauka

Keletas Maljorkos gyventojų – Ispanijos ir kitų valstybių piliečių – priešinasi nenaudojamos 
geležinkelio linijos rekonstrukcijai motyvuodami tuo, kad tai nepagrįsta ekonominiu ir 
ekologiniu požiūriu. Jie mano, kad neatsižvelgiama, ar projektas yra suderintas su Paukščių 
direktyva ir Buveinių direktyva. Jie taip pat mano, kad Balearų salų vyriausybė ketina 
Bendrijos lėšas naudoti projektui, kuriuo visiškai nedidinama piliečių gerovė. Galiausiai jie 
abejoja jau įgyvendintų arba ateičiai planuojamų nusavinimo aktų teisėtumu.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. spalio 20 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. balandžio 22d.

„Peticijos pateikėja praneša apie autonominės Balearų salų srities vyriausybės projektą 
rekonstruoti šiuo metu nenaudojamą geležinkelio liniją Maljorkos salos pietuose. Pasak 
peticijos pateikėjos, projektas yra nepagrįstas ir prieštarauja ES teisės aktams. Tiksliau, 
suformuluoti trys kritikos aspektai:
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– Aplinkos apsaugos požiūriu projektas yra labai kenksmingas, nes dėl didelių infrastruktūros 
objektų bus sugadintas kraštovaizdis tiesiant kelius ir statant elektros stulpus, ir bus perskirti 
miestai (Manacor) ir kaimai. Pasak peticijos pateikėjos, poveikio vertinimas atliktas 
neišsamiai ir nesilaikoma Direktyvos dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos principų.

– Ekonomikos požiūriu projektas yra labai nuostolingas. Projekto kaina (228 mln. EUR) 
neatitinka realių poreikių, kuriuos sudaro Maljorkos dalies prijungimas prie geležinkelio 
tinklo. Be to, projektas bus iš dalies finansuojamas iš struktūrinių fondų, o tai yra 
nepateisinama, nes projektas yra nepagrįstas ir turės mažai naudos piliečių gerovei.

– Trečia, projektas yra absurdiškas iš žmogiškosios pusės, nes nusavinimo aktai bus taikomi 
maždaug 1 000 salos gyventojų. Pradėtais nusavinimais pažeidžiama nuosavybės teisė, nes, 
viena vertus, žemę nusavinti galima tik tuomet, kai nėra kitos išeities, ir kai tai tenkina 
bendrojo intereso poreikius (šiuo atveju tai netinka), ir, kita vertus, nusavinant žemę turi būti 
siūlomos atitinkamos kompensacijos (tačiau šiuo metu 400 000 m2 numatyta tik 5 mln. EUR 
kompensacija).

Taigi peticijos pateikėja prašo Europos Parlamento sustabdyti projekto vykdymą, nes 
kreipiantis į regionines valdžios institucijas to padaryti nepavyko.

Komisijos pastabos

Balearų salų regionui skirtoje veiklos programoje ERPF (2007–2013) numatomas dalinis 
geležinkelio linijos, jungiančios vietoves Manacor ir Cala Ratjada, būtent vietoves Manacor, 
Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artá, Kapdepera ir Cala Ratjada 
finansavimas. Šios linijos ilgis būtų 39,66 km, ją sudarytų 9 stotelės. Tiksliau, remiantis 
Ispanijos valdžios institucijų atsakymu, projektą sudarytų: 1) geležinkelio linijos, jungiančios 
vietoves Manacor ir Cala Ratjada, rekonstrukcija; 2) šios linijos pailginimas iki vietovės 
Cala Ratjada. Projektas yra plano PDSTIB, patvirtinto regiono Parlamento, dalis.

Šie darbai bus finansuojami pagal 16 išlaidų kategoriją „geležinkelio transporto paslaugos“, 
projektui iš viso skirta 60 mln. EUR. Ši išlaidų kategorija yra sudedamoji veiksmų programos, 
skirtos „Energijos ištekliams ir transporto paslaugoms“, 3 krypties dalis. Pagal šią programą 
bus finansuojama 40 proc. išlaidų, t. y. ES projektui skirs 24 mln. EUR. Šiuo metu Komisija 
negavo jokio prašymo kompensuoti šią sumą.

Kaip nurodyta tekste, projekto tikslas yra sujungti svarbią pramonės ir turizmo zoną nuo 
Llevant iki sostinės Palmos, žymiai gerinant susisiekimą zonoje ne tik su sostine, bet ir su 
likusiomis Maljorkos salos vietovėmis.

Europos Komisija tikisi atsakyti į peticijos pateikėjo suformuluotus kritikuotinus aspektus, 
susijusius su šiuo projektu:

– Dėl aplinkos apsaugos aspektų, reikėtų priminti, kad projektas yra labiausiai susijęs su 
senosios geležinkelio linijos rekonstrukcija, tai reiškia, kad šios rekonstrukcijos darbai neturės 
tokio poveikio aplinkai, kokį turėtų naujai atliekami darbai.
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Iš informacijos matyti, kad prieš išduodant leidimą vykdyti projektą, pagal Direktyvą 
85/337/EEB buvo atliktas poveikio aplinkai įvertinimas. Iš tiesų Balearų salų aplinkos 
apsaugos komitetas suteikė leidimą vykdyti šį projektą. Siekiant kuo labiau sumažinti 
projekto darbų poveikį aplinkai, buvo atsižvelgta į visas rekomendacijas ir reikalavimus. Be 
to, šis projektas numatytas Balearų salų transporto plane (isp. Plan Sectorial de Transportes 
de las Islas Baleares), kuriam pagal Direktyvą 2001/42/EB buvo atliktas strateginis aplinkos 
vertinimas. Tačiau, pasak regioninių valdžios institucijų, šis projektas neturės poveikio nei 
vienai vietovei, įtrauktai į tinklą Natura 2000. Taigi šiuo atveju ES gamtos apsaugos 
direktyvos (79/409/EEB ir 92/43/EEB) netaikomos.

Reikėtų pabrėžti, kad Komisija gavo skundą, kuriuo pranešama, kad vykdant šį projektą 
galimai būtų netinkamai taikoma ES aplinkos apsaugos teisė. Reikia pažymėti, kad skundą 
pateikęs asmuo ir peticiją pateikęs asmuo nepasitenkinimą išreiškė vienu metu. 
Atsižvelgdamos į minėtas priežastis Komisijos tarnybos nusprendė, kad, pagal turimą 
informaciją, neįmanoma nustatyti, kad būtų pažeistos šiuo atveju taikomos ES direktyvos.

Bet kuriuo atveju, atsižvelgiant į sumas, pagal ES struktūrinių fondų teisės aktus šis projektas 
laikomas dideliu projektu. Taigi Ispanijos valdžios institucijos turėtų oficialiai pateikti 
prašymą Komisijai dėl ES dalinio finansavimo, kartu turėtų pateikti poveikio aplinkai tyrimą 
ir poveikio aplinkai deklaraciją, kad būtų užtikrinta, kad buvo tikrai atsižvelgta į visus 
padarinius aplinkai, ir kad neigiamų padarinių aplinkai nebus. Komisija tuomet išnagrinės 
duomenis, kad būtų užtikrinta, kad projektas būtų suderintas su įvairiomis ES politikos 
sritimis ir su ES teise, įskaitant aplinkos apsaugos sritį.

– Dėl ekonominio aspekto, reikėtų pabrėžti, kad visiems plano PDSTIB darbams atliekami 
griežti ir išsamūs judumo tyrimai, tiksliau, prašymas dėl dalinio projektavimo visiškai atitinka 
reikalavimus. Be to, įgyvendinus šį projektą bus sumažintas transporto srautas keliais, kuris 
kenkia Llevant apskrities kelių tinklui. Baigus vykdyti projektą, ypač teritorijos 
elektrifikavimą, tolimiausius salos kraštus bus galima pasiekti per 70–80 min.

– Galiausiai, žemės nusavinimo aspektas turi mažesnę reikšmę, nes aplink kelius esanti 
teritorija yra geležinkelio koridoriaus, kuris yra Balearų salų vyriausybės nuosavybė, dalis. Be 
to, atrodo, kad projektui iš tikrųjų priešinasi tik žemės savininkų grupė, pasivadinusi 
„Alternatyva traukiniams“ (išskyrus kelių miesto Manacor, pro kurį bus tiesiama geležinkelio 
linija, gyventojų teisėtą susirūpinimą). Keli žemių savininkai per pastaruosius kelerius metus 
neapdairiai statė pastatus iki pat geležinkelio koridoriaus, priklausančio Balearų salų 
vyriausybei, nors ir puikiai žinojo, kad geležinkelio koridorius egzistuoja. Reikėtų pridurti, 
kad Manacor–Artá linijos rekonstrukcija ir vėliau numatomas linijos pailginimas iki vietovės 
Cala Ratjada yra suderintas su gyventojų, visų ekonomikos sektorių atstovų ir Llevant
apskrities pilietinės visuomenės reikalavimu, išreikštu anksčiau ir nuolat atnaujinamu per 
pastaruosius dešimt metų. Be to, šie klausimai nėra ES kompetencija.

Išvada

Sprendimas dėl Manacor–Cala Ratjada geležinkelio linijos rekonstrukcijos Maljorkos saloje 
yra Ispanijos valdžios institucijų kompetencija, daugiausia tai yra regioninių valdžios 
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institucijų kompetencija. Europos Komisija neturi teisės kištis priimant sprendimą, netinkama 
Komisiją laikyti atsakingą už šį projektą.

Atrodo, kad remiantis turimais dokumentais projektas būtų puikiai įgyvendinamas 
ekonominiu požiūriu ir atitiktų būtinas aplinkos apsaugos sąlygas. Žemės nusavinimų 
klausimas turi mažai reikšmės, ir, bet kuriuo atveju, kištis į šią sritį nėra Komisijos 
kompetencija.“


