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Betreft: Verzoekschrift 0886/2009, ingediend door Claudia Gelabert Mestre (Duitse 
nationaliteit), namens de Asociación Alternativa al Tren, over vermeende 
schending van gemeenschapsrecht door het herstel van de spoorlijn Manacor-Artà -
Cala Ratjada (Mallorca)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Een aantal bewoners van Mallorca - Spanjaarden en bewoners van andere nationaliteiten -
spreekt zich uit tegen het plan een niet meer gebruikte spoorlijn in ere te herstellen, omdat dat 
plan economisch gezien niet interessant is en bovendien nadelige gevolgen heeft voor het 
milieu. Zij zijn van mening dat niet is onderzocht of het project in overeenstemming is met de 
Vogel- en Habitatrichtlijn. Verder zijn zij van mening dat de regering van de Balearen 
communautaire fondsen wil besteden aan een project dat op generlei wijze bijdraagt aan het 
welzijn van de burgers. Tenslotte vechten zij de rechtmatigheid aan van de onteigeningen die 
al hebben plaatsgevonden of nog zullen plaatsvinden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 20 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener maakt bezwaar tegen het project van de Regering van de Autonome Regio Balearen 
om een niet meer gebruikte spoorlijn op het oostelijk deel van het eiland Mallorca weer 
bedrijfsklaar te maken. Volgens indiener bestaat er geen geldige reden voor dit project, terwijl 
het bovendien een schending van de EU-wetgeving zou inhouden. Er zijn concreet drie 
bezwaren geformuleerd: 
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– Vanuit een ecologische gezichtspunt zou het project uiterst schadelijk zijn. De geplande 
infrastructuren zouden stukken platteland doorsnijden die tot op heden gespaard zijn gebleven 
en waar nog geen grote wegen of hoogspanningsleidingen zijn aangelegd. De spoorlijn zou 
bovendien een aantal wat grotere plaatsen (waaronder Manacor) afsnijden van de omringende 
dorpen. Volgens indiener is men bij het milieueffectrapport onvoldoende grondig te werk 
gegaan, en zijn de beginselen van de Habitats-richtlijn niet gerespecteerd.

– Vanuit economische gezichtspunt zou het project desastreus zijn. De kosten
(EUR 228 miljoen) steken sterk af bij hetgeen men beoogt te bereiken: aansluiting van een 
klein deel van de bevolking van Mallorca op het spoorwegennet. Daar komt bij dat een deel 
van het project gecofinancierd zou worden uit het Structuurfonds, wat moeilijk te 
rechtvaardigen valt als je bedenkt dat het plan niet erg rationeel is en maar weinig bijdraagt 
tot de verbetering van het welzijn van de burgers.

– Ten derde zou het project vanuit een humanitair gezichtspunt onzinnig zijn: bijna 1 000 
eilandbewoners zouden onteigend worden. Deze onteigeningen, die al begonnen zijn, houden 
een schending van het eigendomsrecht in, omdat onteigening een laatste rechtsmiddel zou 
moeten zijn, gerechtvaardigd door een verwijzing naar het algemeen belang (wat hier niet het 
geval is). Tegenover onteigening moet bovendien een adequate schadeloosstelling staan, en 
als compensatie voor de 400 000 M2 te onteigenen grond is slechts EUR 5 miljoen 
gereserveerd.

Indiener verzoekt het Europees Parlement daarom maatregelen te nemen om dit project stop te 
zetten, nu de lokale autoriteiten de procedures voor het verwezenlijken ervan nog niet geheel 
hebben afgerond. 

Opmerkingen van de Commissie

In het Operationeel Programma voor de Balearen (EFRO) voor de periode 2007-2013 is 
inderdaad een plaats ingeruimd voor de cofinanciering van een spoorwegtraject dat Manacor 
met Cala Ratjada verbindt. Het gaat hier feitelijk om "de verbinding tussen Manacor, Sant 
Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artà, Capdepera en Cala Ratjada. Deze lijn, 
met 9 stations, wordt 39,66 kilometer lang". Volgens informatie van de Spaanse autoriteiten 
bestaat het project uit de volgende elementen 1) de renovatie en het weer in bedrijf nemen van 
de spoorverbinding tussen Manacor en Artà, en 2) de voortzetting van deze spoorlijn tot aan 
Cala Ratjada. Het project is opgenomen in het algemeen sectorplan voor de Balearen, dat is 
goedgekeurd door het Regionale Parlement.

De werkzaamheden zullen worden gefinancierd onder uitgavencategorie nr. 16 
"Spoordiensten", waarbij de totale kosten EUR 60 miljoen zullen bedragen. Deze 
uitgavencategorie maakt integraal deel uit van zwaartepunt nr. 3 van het Operationeel Plan, 
dat gewijd is aan "Energiebronnen en Toegang tot de Vervoersdiensten", waarvoor een 
cofinancieringspercentage van 40% geldt. Het komt er dus op neer dat de EU EUR 24 miljoen 
zou kunnen bijdragen. Tot op heden is er geen verzoek tot betaling van dit bedrag bij de 
Commissie binnengekomen.

Zoals de tekst aangeeft is dit project bedoeld om de Llevant, een belangrijke industrieel en 
toeristisch gebied, ter verbinden met de hoofdstad Palma en zo de connectiviteit tussen deze 
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twee punten, alsook met de rest van eiland te verbeteren.

De Europese Commissie geeft op de door de indiener geformuleerde bezwaren daarom de 
volgende antwoorden: 

– Met betrekking tot de milieuaspecten moeten we erop wijzen dat het project in de eerste 
plaats het weer bedrijfsklaar van een reeds bestaande spoorverbinding behelst, en dat de 
impact van de daarvoor benodigde werkzaamheden niet te vergelijken zijn met de 
milieugevolgen van de aanleg van een geheel nieuwe spoorverbinding.

Uit het dossier blijkt dat er voorafgaand aan de goedkeuring van dit project eerst een 
milieueffectbeoordeling is uitgevoerd, overeenkomstig de bepalingen van richtlijn
85/337/EEG. Dit project heeft bovendien het groene licht gekregen van de Milieucommissie 
voor de Balearen. Om de milieugevolgen zo gering mogelijk te houden zijn alle 
aanbevelingen en alle eisen van deze Commissie in het project verwerkt. Het project is ook 
opgenomen in het Vervoersplan voor de Balearen ("Plan Sectorial de Transportes de las Islas 
Baleares"), een plan dat overeenkomstig richtlijn 2001/42/EG is onderworpen aan een 
strategische milieubeoordeling. Verder is het zo dat dit project volgens de regionale 
autoriteiten nergens gevolgen zal hebben voor gebieden die deel uitmaken van het Natura 
2000-netwerk, wat betekent dat de EU-richtlijnen inzake natuurbescherming. (79/409/EEG en
92/43/EEG) er niet op van toepassing zijn.

Vermeld moet worden dat de Commissie een klacht heeft ontvangen waarin gewag werd 
gemaakt van een eventuele schending van de EU-milieuwetgeving in de context van dit 
project. Het is echter ook zo dat de indiener van die klacht ook de indiener van dit 
verzoekschrift is. Op de hierboven weergegeven gronden zijn de diensten van de Commissie 
tot de slotsom geraakt dat er volgens de beschikbare informatie geen sprake is van een 
schending van de op dit geval toepasbare EU-richtlijnen.

Het is intussen wel zo dat dit project, gelet op de met ermee gemoeide bedragen en de 
bepalingen van het EU-reglement voor de structuurfondsen, onder de categorie Grote 
Projecten valt. De Spaanse autoriteiten zullen de aanvraag voor cofinanciering door de EU 
dus officieel moeten bevestigen en vergezeld laten gaan van een milieueffectbeoordeling en 
een verklaring betreffende die beoordeling, en daaruit moet blijken dat met alle 
milieuaspecten rekening is gehouden en dat het project geen negatieve impact op dat milieu 
zal hebben. De Commissie zal dat dossier te zijner tijd beslist bestuderen om te controleren of 
het project verenigbaar is met het EU-beleid op de desbetreffende beleidsgebieden, alsook 
met de EU-wetgeving, inzonderheid de milieuwetgeving.

– Wat de economische bezwaren betreft: alle in het algemeen sectorplan voor de Balearen 
opgenomen projecten zijn aan een rigoureus en gedetailleerd mobiliteitsonderzoek 
onderworpen, en vooral met betrekking tot dit project blijkt dat er meer dan voldoende vraag 
zal zijn. De spoorverbinding zal de verkeersstroom over de wegen in het Llevant-district doen 
afnemen, met alle daaraan verbonden positieve gevolgen. Zodra het project gereed is en de 
spoorlijn geëlektrificeerd zal men in een tijdsbestek van tussen de 70 en 80 minuten van de 
ene naar de andere kant van eiland kunnen reizen.

– Tot slot de onteigeningen: deze zijn van betrekkelijk geringe omvang, aangezien de 
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percelen langs de spoorlijn deel uitmaken van een corridor die reeds eigendom is van de 
Regering van de Balearen. Degenen die zich het felst tegen dit project verzetten (afgezien van 
een aantal bewoners van een langs het spoor gelegen stadsdeel in Manacor, die zich terecht 
bezorgd maken) behoren tot een groep bewoners die zich verenigd hebben onder de noemer 
"Het Alternatief voor de Trein". Sommigen van hen hebben hun huizen en andere uitbouwen
de afgelopen jaren onverstandig genoeg zodanig uitgebreid dat ze daarmee op, of net tégen de 
door de regering van de Balearen in eigendom gehouden spoorcorridor zijn geraakt, terwijl ze 
heel goed wisten dat er zo'n corridor bestond. We moeten hieraan toevoegen dat de bewoners 
van de Llevant, de burgers en de vertegenwoordigers van verschillende sectoren van het 
zakenleven in deze regio nu al tientallen jaren aandringen het weer in bedrijf nemen van de 
verbinding tussen Manacor en Artà, en het aanleggen van de daarop aansluitende voortzetting 
tot Cala Ratjada. Het is overigens hoe dan ook zo dat deze kwesties niet onder de 
bevoegdheden van de EU vallen.

Conclusie

Het besluit aangaande het weer bedrijfsklaar maken van de treinverbinding Manacor-Cala 
Ratjada op het eiland Mallorca valt onder de exclusieve bevoegdheden van de Spaanse 
autoriteiten, inzonderheid de regionale overheid. De Europese Commissie is niet bevoegd zich 
in de keuze van deze autoriteiten te mengen, hetgeen inhoudt dat ze niet verantwoordelijk kan 
worden gehouden voor dit project.

Op basis van de beschikbare documenten ontstaat overigens de indruk dat het project
economisch gezien zeker haalbaar is en voldoet aan de eisen op het gebied van 
milieubescherming. Wat de onteigeningen betreft: deze lijken van gering gewicht te zijn, en 
de Commissie heeft hoe dan ook geen bevoegdheid om op dit punt te interveniëren.


