
CM\814408LV.doc PE441.088v01-00

LV Ārējais tulkojums LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Lūgumrakstu komiteja

22.4.2010

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0886/2009, ko Asociación Alternativa al Tren vārdā iesniedza 
Vācijas valstspiederīgā Claudia Gelabert, par iespējamiem Kopienas tiesību aktu 
pārkāpumiem saistībā ar ieceri atjaunot dzelzceļa maršrutu Manacor-Artá-Cala 
Ratjada Maljorkas salā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Virkne Maljorkas iedzīvotāju — gan Spānijas, gan citu valstu valstspiederīgie — protestē pret 
satiksmes atjaunošanu neizmantotajā dzelzceļa maršrutā, pamatojoties uz to, ka šī iecere ir 
nepiemērota gan no ekonomiskā, gan no apkārtējās vides aizsardzības viedokļa. Iedzīvotāji 
uzskata, ka nav notikusi atbilstības pārbaude Putnu direktīvai un Dzīvotņu direktīvai. Tāpat 
viņi uzskata, ka Baleāru salu pārvaldes iestādes plāno izmantot Kopienas līdzekļus, lai 
īstenotu projektu, kurš nekādā veidā nenāks par labu iedzīvotāju labklājībai. Turklāt 
iedzīvotāji šaubās par jau īstenoto, kā arī nākotnē iecerēto ekspropriāciju likumību.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 20. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 22. aprīlī

„Lūgumraksta iesniedzēja ziņo par Baleāru salu autonomās kopienas pārvaldes ieceri atjaunot 
satiksmi neizmantotajā dzelzceļa maršrutā Maljorkas salas austrumu daļā. Pamatojoties uz 
lūgumrakstā sniegto informāciju, šī iecere ir nepamatota un neatbilst ES noteikumiem. 
Konkrētāk, lūgumraksta iesniedzēja pauž trīs pretargumentus:

– No vides aizsardzības viedokļa šī iecere ir ārkārtīgi „kaitīga”, jo iecerētās infrastruktūras 
vajadzībām tiks sadalīta līdz šim neskartā ainava, uzbūvējot ceļus un elektrības stabus, un tiks 
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pārdalītas pilsētas (Manacor) un ciemati. Kā norāda lūgumraksta iesniedzēja, ietekmes 
novērtējums nav pietiekams un nav ievēroti floras, faunas un dzīvotņu aizsardzības direktīvas 
principi.

– No ekonomiskā viedokļa šī iecere ir „graujoša”. Šķiet, ka projekta izmaksas (EUR 
228 miljoni) ir pārmērīgas salīdzinājumā ar reālajām vajadzībām nodrošināt daļai Maljorkas 
iedzīvotāju piekļuvi dzelzceļa tīklam. Turklāt daļu projekta līdzfinansēs no strukturālajiem 
fondiem, kam trūkst pietiekama pamatojuma, ņemot vērā šā projekta raksturu un tā vājo 
ietekmi uz iedzīvotāju labklājības uzlabošanu.

– Visbeidzot, iecere ir „neprātīga” no cilvēciskā viedokļa, ņemot vērā ekspropriācijas 
pasākumus, kas skar aptuveni 1000 salas iedzīvotāju. Īstenotās ekspropriācijas var būt 
īpašumtiesību pārkāpums, izņemot, ja, no vienas puses, tās ir galējais līdzeklis un kalpo 
vispārējām interesēm (kā tas nav šajā gadījumā), un, no otras puses, ja par tām piešķir 
pienācīgu kompensāciju (par konkrētajiem 400 000 m² paredz kompensāciju vien EUR 
5 miljonu apmērā).

Lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai apturētu šo projektu, jo 
vēršanas pie reģionālajām iestādēm ir bijusi nesekmīga.

Komisijas komentāri

ERAF darbības programmā (DP) Baleāru salām (2007.–2013. gadam) patiesi paredzēts 
līdzfinansēt dzelzceļa posmu Manacor-Cala Ratjada, proti, „savienojumu Manacor, Sant 
Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artá, Capdepera un Cala Ratjada. Šā 
maršruta, kas ietver 9 pieturas, kopējais garums ir 39,66 kilometri”. Konkrētāk, pamatojoties 
uz Spānijas iestāžu atbildi, šā projekta ietvaros paredzēts 1) atjaunot dzelzceļa maršrutu 
Manacor-Artá; 2) pagarināt maršrutu līdz Cala Ratjada. Šī iecere ir iekļauta Baleāru salu 
nozaru ģenerālplānā (BSNĢ), kuru apstiprināja reģionālais parlaments.

Šo darbu finansēšana ietilps 16. izdevumu kategorijā „dzelzceļa pakalpojumi” ar kopējām 
izmaksām EUR 60 miljonu apmērā. Šī izdevumu kategorija ir DP trešās prioritātes 
„Energoresursi un piekļuve transporta pakalpojumiem” neatņemama daļa, kurā paredzētais 
līdzfinansējuma apjoms ir 40 %, un tas nozīmē, ka ES palīdzības apjoms sasniegs EUR 
24 miljonus. Līdz šim Komisijai nav prasīts atlīdzināt šo summu.

Kā norādīts tekstā, projekta mērķis ir izveidot savienojumu starp svarīgo rūpniecības un 
tūrisma rajonu Llevant un galvaspilsētu Palmu, būtiski uzlabojot ne tikai šā rajona sasaisti ar 
minēto galvaspilsētu, bet arī ar pārējām Maljorkas salas daļām.

Atbildot uz lūgumraksta iesniedzējas iebildumiem pret šo projektu, Eiropas Komisija vēlas 
paust šādus apsvērumus. 

– Attiecībā uz vides aspektiem jāatceras, ka šis projekts galvenokārt attiecas uz vecā dzelzceļa 
maršruta atjaunošanu, un šiem darbiem nekādā gadījumā nebūs tāda ietekme uz vidi, kādu 
radītu pilnīgi jauni būvdarbi.

No lietas materiāliem izriet, ka šim projektam pirms tā apstiprināšanas tika veikta ietekmes uz 
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vidi novērtējuma procedūra saskaņā ar Direktīvu 85/337/EEK. Turklāt projektu apstiprināja 
Baleāru salu Vides komiteja. Projektā ņemti vērā visi ieteikumi un prasības tieši tāpēc, lai 
samazinātu tā ietekmi uz vidi. Šo projektu iekļāva arī Baleāru salu transporta plānā („Plan 
Sectorial de Transportes de las Islas Baleares”), kam veica stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma procedūru saskaņā ar Direktīvu 2001/42/EK. Turklāt, pamatojoties uz reģionālo 
iestāžu informāciju, šis projekts nerada ietekmi uz kādu no Natura 2000 tīkla teritorijām. 
Tāpēc ES dabas aizsardzības direktīvas (79/409/EEK un 92/43/EEK) šajā gadījumā nav 
piemērojamas.

Jānorāda, ka Komisija saņēma sūdzību par, iespējams, nepareizu ES vides tiesību aktu 
piemērošanu saistībā ar šo projektu. Šo sūdzību un lūgumrakstu iesniedza viena un tā pati 
persona. Ņemot vērā minētos iemeslus, Komisijas dienesti ir secinājuši, ka no pieejamās 
informācijas nav iespējams konstatēt, ka būtu pārkāptas ES direktīvas, kas piemērojamas šajā 
gadījumā.

Jebkurā gadījumā, ņemot vērā minēto finansējuma apjomu, šis projekts ES struktūrfondu 
noteikumu izpratnē ir uzskatāms par lielu projektu. Tāpēc Spānijas varas iestādēm ir oficiāli 
jāziņo Komisijai par Savienības līdzfinansējuma pieprasījumu, kam pievieno pētījumu un 
ziņojumu par ietekmi uz vidi, lai pārliecinātos, ka tiek ņemta vērā jebkāda ietekme uz vidi un 
ka šis projekts nerada videi nelabvēlīgas sekas. Komisija izvērtēs šo dokumentu kopumu, lai 
nodrošinātu to atbilstību dažādiem ES politikas virzieniem un ES tiesību aktiem, tostarp vides 
jomā.

– Attiecībā uz ekonomiskiem apsvērumiem jāuzsver, ka visi BSNĢ iekļautie darbi tiek 
pakļauti rūpīgiem un detalizētiem mobilitātes pētījumiem un ka šā projekta pieprasījuma 
prognozes ir vairāk nekā apmierinošas. Turklāt projekts ļaus samazināt autotransporta 
plūsmu, kas rada traucējumus Llevant rajona autoceļu sistēmā. Kad projekts būs pabeigts un, 
jo īpaši, kad būs pabeigta dzelzceļa elektrifikācija, salas galējie punkti būs sasniedzami 
aptuveni 70–80 minūšu laikā.

– Visbeidzot, ekspropriācijas ir maznozīmīgas, jo minētajam dzelzceļam pieguļošās teritorijas 
iekļaujas dzelzceļa koridorā, kas jau ir Baleāru salu pārvaldes īpašumā. Turklāt šķiet, ka 
vienīgā, kas patiesībā iebilst pret šo projektu (papildus pamatotajām bažām, ko pauž dažas 
personas, kuras dzīvo Manacor pilsētas teritorijās, kas atrodas blakus dzelzceļam), ir zemju 
īpašnieku apvienība ar nosaukumu „Pretestība dzelzceļam”. Daži no šiem īpašniekiem pēdējo 
gadu laikā ir neapdomīgi izvērsuši būvdarbus Baleāru salu pārvaldes īpašumā esošā dzelzceļa 
koridora apkārtnē, kaut arī viņi bija ļoti labi informēti par šī koridora esamību. Jāpiebilst, ka 
Manacor-Artá maršruta atjaunošana un tā turpmāka pagarināšana līdz Cala Ratjada ir 
prasība, ko izteica un pastāvīgi, desmit gadus no jauna uzsver Llevant rajona iedzīvotāji, visi 
ekonomikas nozares pārstāvji un pilsoniskā sabiedrība. Turklāt šie jautājumi nav ES 
kompetencē.

Secinājums

Lēmuma pieņemšana par dzelzceļa satiksmes atjaunošanu maršrutā Manacor-Cala Ratjada
Maljorkas salā ir Spānijas iestāžu, galvenokārt reģionālo iestāžu, ekskluzīvā kompetencē. Tā 
kā Eiropas Komisija nav pilnvarota iejaukties šo iestāžu darbā, tā nav atbildīga par šādu 
projektu. 
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Pamatojoties uz pieejamajiem dokumentiem, šķiet, ka projekts būs ekonomiski ļoti 
perspektīvs un atbilst vides aizsardzības prasībām. Attiecībā uz ekspropriācijām — tās ir 
maznozīmīgas, un jebkurā gadījumā Komisijai nav kompetences šajā jautājumā.”


