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 Kumitat għall-Petizzjonijiet

22.4.2010

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0886/2009, imressqa minn Claudia Gelabert Mestre, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, f’isem l-Asociación Alternativa al Tren, dwar il-possibilità li 
nkisret il-liġi Komunitarja bil-proġett tar-rijabilitazzjoni tal-ferrovija 
Manacor-Artá - Cala Ratjada (Mallorca)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Numru ta’ ċittadini ta’ Mallorca – ta’ nazzjonalità Spanjola u ta’ nazzjonalitajiet oħra - huma 
kontra r-rijabilitazzjoni tal-ferrovija li m’għadhiex tintuża għar-raġuni li din mhix għażla bis-
sens ekonomikament u ambjentalment. Huma jemmnu li ma sarx eżami tal-konformità mad-
Direttivi dwar l-Għasafar u l-Habitats. Huma jemmnu wkoll li l-gvern tal-Gżejjer Baleariċi bi 
ħsiebu juża fondi Komunitarji għal proġett li bl-ebda mod ma jtejjeb il-benesseri taċ-ċittadini. 
Fl-aħħar nett, huma jikkontestaw il-leġittimità tal-esproprjazzjonijiet li diġà kienu 
implimentati jew li huma ppjanati għall-futur. 

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-20 ta’ Ottubru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6), tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-22 ta’ April 2010.

Il-petizzjonanta tiddenunzja l-proġett tal-Gvern tal-Komunità Awtonoma tal-Gżejjer Baleariċi 
li jikkonsisti fir-riattivazzjoni tal-linja ferrovjarja li bħalissa mhux tintuża li tinsab fin-naħa 
tal-Lvant tal-Gżira ta’ Mallorca. Skont il-petizzjonanta, il-proġett mhuwiex ġustifikat u jmur 
kontra r-regolamenti tal-UE. B’mod aktar preċiż, ġew imfassla tliet kritiki: 

– Mill-perspettiva ambjentali, il-proġett se jkun estremament “perikoluż”, ladarba l-kobor tal-
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infrastrutturi ppjanati se jwassal għall-qsim tal-pajsaġġi li sa issa kienu għadhom ħielsa mir-
rotot u l-arbli tad-dawl, u għad-diviżjoni ta’ bliet (Manacor) u villaġġi. Skont il-petizzjonanta 
l-istudju tal-impatt mhuwiex suffiċjenti u l-prinċipji tad-Direttiva dwar il-Flora, il-Fawna u l-
Ħabitats ma ġewx irrispettati.

– Mill-perspettiva ekonomika, il-proġett se jkun “diżastruż”. L-ispiża (228 miljun ewro) 
tidher eżorbitanti fir-rigward tal-ħtiġijiet reali, li jikkonsistu fir-rabta ta’ parti mill-
popolazzjoni ta’ Mallorca man-netwerk ferrovjarju. Barra minn hekk, parti mill-proġett se tiġi 
kofinanzjata mill-Fondi Strutturali, ħaġa li ma tantx tidher ġustifikata minħabba n-natura ftit li 
xejn raġonevoli ta’ dan il-proġett u minħabba li huwa mhuwiex ta’ sinifkat kbir għat-titjib tal-
benesseri taċ-ċittadini.

It-tielet u l-aħħar punt, il-proġett huwa “bla sens” mill-perspettiva umana, fir-rigward tal-
miżuri ta’ esproprjazzjoni li jikkonċernaw madwar 1,000 abitant tal-gżira. L-
esproprjazzjonijiet, li bdew, jiksru l-liġi tal-proprjetà minħabba li min-naħa l-waħda 
għandhom ikunu l-aħħar mezz li wieħed jirrikorri għalih u għandhom jiġu ġustifikati minn 
ħtiġijiet ta’ interess ġenerali (li mhuwiex il-każ), u min-naħa l-oħra huma għandhom jagħtu 
kumpens adegwat (iżda għall-400,000m² ikkonċernat, 5 miljun ewro biss huma previsti).

Il-petizzjonanta titlob għalhekk lill-Parlament Ewropew biex jipproċedi u jwaqqaf il-proġett, 
ladarba l-passi kollha li ttieħdu quddiem l-awtoritajiet reġjonali f’dan ir-rigward ma wasslu 
għal imkien. 

Kummenti tal-Kummissjoni

Il-Programm Operazzjonali (PO) FEDER tal-Gżejjer Baleariċi (2007-2013) jistipula 
effettivament il-kofinanzjament tas-sezzjoni ferrovjarja li tgħaqqad Manacor ma’ Cala 
Ratjada, jiġifieri “il-konnesjoni ta’ Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son 
Servera, Artá, Capdepera u Cala Ratjada. It-tul ta’ din il-linja, li tinkludi 9 stazzjonijiet, se 
jkun ta’ 39,66 kilometru”. B’mod aktar preċiż, skont tweġiba tal-awtoritajiet Spanjoli, il-
proġett se jikkonsisti 1) fir-riattivazzjoni tal-linja ferrovjarja li tgħaqqad lill-Manacor ma’ 
Artá 2) fl-estensjoni ta’ din il-linja sa Cala Ratjada. Il-proġett huwa inkluż fil-Pjan 
Komprensiv Settorjali tal-Gżejjer Baleariċi (PDSTIB) approvat mill-Parlament reġjonali.

Dawn ix-xogħlijiet se jiġu finanzjati fil-qafas tal-kategorija tan-nefqa 16 “servizzi ferrovjarji”, 
liema xogħlijiet jammontaw għal spiża ta’ 60 miljun ewro. Din il-kategorija tan-nefqa hija 
parti integrali tal-ass 3 tal-PO maħsub għar-“Riżorsi Enerġetiċi u Aċċess għas-servizzi tat-
trasport”, fejn ir-rata ta’ kofinanzjament hija ta’ 40%, għajnuna min-naħa tal-UE li tammonta 
għal 24 miljun ewro. S’issa l-Kummissjoni ma rċeviet l-ebda domanda għal rimborż ta’ dan l-
ammont.

Kif jindika t-test, il-proġett għandu l-għan li jgħaqqad iż-żona ta’ importanza industrijali u 
turistika ta’ Llevant mal-kapitali ta’ Palma, fatt li jtejjeb b’mod sinifikanti l-konnessjoni taż-
żona mhux biss ma’ din tal-aħħar iżda wkoll mal-kumplament tal-gżira ta’ Mallorca.

Il-Kummissjoni Ewropea tixtieq twieġeb kif ġej għall-kritika li saret mill-petizzjonanta dwar 
dan il-proġett: 
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– F’dak li jirrigwarda l-aspetti ambjentali, jeħtieġ li wieħed ifakkar li l-proġett jikkonċerna 
prinċipalment l-irkupru ta’ linja ferrovjarja antika, u li konsegwenza ta’ hekk l-impatt tax-
xogħlijiet ikkonċernati m’għandu l-ebda miżura komuni ma’ dak li kien se jkollhom ix-
xogħlijiet totalment ġodda.

Fid-dosjer jidher li dan il-proġett ġie sottomess għal proċedura ta’ studju tal-impatt ambjentali 
qabel ma ġie awtorizzat, skont id-direttiva 85/337/KEE. Fil-fatt dan il-proġett ġie approvat 
mill-Kumitat għall-Ambjent tal-Gżejjer Baleariċi. Ir-rakkomandazzjonijiet u l-eżiġenzi kollha 
espressi ġew integrati fil-proġett bil-għan speċifiku li jiġi mminimizzat l-impatt fuq l-ambjent. 
Barra minn hekk, dan il-proġett kien maħsub fil-Pjan tat-Trasport tal-Gżejjer Baleariċi (“Plan 
Sectorial de Transportes de las Islas Baleares”), li kien sottomess għal studju ambjentali 
strateġiku skont id-Direttiva 2001/42/KE. Barra minn hekk, skont l-awtoritajiet reġjonali, dan 
il-proġett mhu se jkollu effett fuq l-ebda sit li jappartieni għar-Riżerva tan-Natura 2000. 
Konsegwenza ta’ hekk, id-direttivi tal-UE dwar il-ħarsien tan-natura (79/409/KEE u 
92/43/KEE) mhumiex applikabbli għal dan il-każ.

Wieħed għandu jinnota li l-Kummissjoni rċeviet ilment li jiddenunzja possibilità ta’ 
applikazzjoni ħażina tal-liġi ambjentali tal-UE fir-rigward ta’ dan il-proġett. Wieħed għandu 
jinnota li min ressaq l-ilment jaqbel ma’ dak li qed tgħid il-petizzjonanta ta’ din il-petizzjoni.  
Minħabba r-raġunijiet imsemmija qabel, is-servizzi tal-Kummissjoni kkonkludew li, skont l-
informazzjoni disponibbli, mhuwiex possibbli li jiġi identifikat ksur tad-direttivi tal-UE 
applikabbli f’dan il-każ speċifiku.

Fi kwalunkwe każ, filwaqt li wieħed iqis in-nefqa kkonċernata, il-proġett inkwistjoni jixbah 
lil Proġett Kbir f’termini tar-regolamentazzjoni tal-UE dwar il-Fondi Strutturali. 
Konsegwenza ta’ hekk, id-domanda għal kofinanzjament mill-UE għandha tiġi notifikata 
uffiċjalment mill-awtoritajiet Spanjoli lill-Kummissjoni u tkun akkumpanjata minn Studju u 
minn Dikjarazzjoni tal-Impatt Ambjentali li jippermettu li jiġi żgurat li l-impatti kollha fuq l-
ambjent ġew ikkunsidrati u li m’hemmx konsegwenzi negattivi fuqu. Il-Kummissjoni mhux 
se tonqos milli teżamina dan id-dosjer, sabiex tiżgura l-kompatibilità tiegħu mal-politiki 
differenti tal-UE u l-liġi tal-UE, inkluża dik fir-rigward tal-ambjent.

– Fil-livell ta’ kunsiderazzjonijiet ekonomiċi, jaqbel li wieħed jenfasizza li x-xogħlijiet kollha 
inklużi fil-PDSTIB huma soġġetti għal studji ta’ mobilità rigorużi u dettaljati u li appuntu l-
proġett ikkonċernat jippreżenta previzjoni ta’ domanda suffiċjenti ħafna. Barra minn hekk, 
dan se jippermetti li jnaqqas il-flussi tat-trasport permezz ta’ rotta li tagħmel ħsara lin-netwerk 
tad-distrett ta’ Llevant. Ladarba l-proġett ikun lest u b’mod partikolari meta jgħaddu l-
elettriku, il-punti estremi tal-gżira se jingħaqdu f’temp ta’ madwar 70 jew 80 minuta.

– Fl-aħħar nett, l-esproprjazzjonijiet huma ta’ importanza minuri, minħabba li ż-żoni 
kkonċernati madwar ir-rotot huma inklużi f’passaġġ ferrovjarju li diġà huwa proprjetà tal-
Gvern tal-Gżejjer Baleariċi. Barra minn hekk, l-uniċi persuni li jidhru li qed jopponu 
verament għall-proġett (jekk wieħed iħalli barra t-tħassib pjuttost leġittimu ta’ xi abitanti taż-
żona urbana ta’ Manacor li joqogħdu tul il-linja ferrovjarja) huma grupp ta’ sidien ta’ artijiet li 
daħlu f’għaqda bl-isem ta’ Alternattiva għall-Ferrovija. Madankollu wħud minn dawn is-
sidien, fis-snin riċenti, kabbru b’mod inkonsiderevoli l-bini tagħhom tul il-passaġġ ferrovjarju 
li jappartieni lill-Gvern tal-Gżejjer Baleariċi, filwaqt li huma kienu perfettamnet konxji dwar 
l-eżistenza ta’ dan. Jeħtieġ li wieħed iżid li r-riattivazzjoni tal-linja ferrovjarja Manacor-Artá u 
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l-estensjoni ulterjuri tagħha sa Cala Ratjada tikkorrispondi għal domanda antika u mġedda 
kontinwament f’dawn l-aħħar għaxar snin min-naħa tal-abitanti u tal-grupp ta’ rappreżentanti 
tas-setturi ekonomiċi u tas-soċjetà ċivili tad-distrett ta’ Llevant. Barra minn hekk, dawn il-
kwistjonijiet ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-UE.

Konklużjoni

Id-deċiżjoni dwar ir-riattivazzjoni tal-linja ferrovjarja Manacor-Cala Ratjada fil-gżira ta’ 
Mallorca taqa’ esklussivament taħt il-kompetenza tal-awtoritajiet Spanjoli, prinċipalment 
dawk reġjonali. Il-Kummissjoni Ewropea minħabba li m’għandhiex awtorizzazzjoni biex 
tintervieni f’din l-għażla, ma tistax tinżamm responsabbli għal proġett bħal dan. 

Jidher li, abbażi tad-dokumenti disponibbli, il-proġett se jkun perfettament vijabbli 
ekonomikament u se jirrispetta l-kundizzjonijiet meħtieġa fir-rigward tal-ħarsien tal-ambjent. 
F’dak li jirrigwarda l-esproprjazzjonijiet, dawn jidhru ta’ importanza minima u fi kwalunkwe 
każ il-Kummissjoni m’għandhiex kompetenza biex tintervieni f’dan il-qasam.


