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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0886/2009, którą złożyła Claudia Gelabert Mestre (Niemcy), 
w imieniu Asociación Alternativa al Tren, w sprawie ewentualnego 
naruszenia prawa wspólnotowego przez projekt remontu linii kolejowej 
Manacor–Artá–Cala Ratjada (Majorka)

1. Streszczenie petycji

Liczni obywatele Majorki – narodowości hiszpańskiej lub innej – sprzeciwiają się remontowi 
nieeksploatowanej linii kolejowej twierdząc, że jest to niewłaściwe z ekonomicznego 
i ekologicznego punktu widzenia. Według nich nie przeanalizowano zgodności 
z dyrektywami ptasią i siedliskową. Uważają również, że rząd Balearów zamierza 
wykorzystać fundusze wspólnotowe na przedsięwzięcie, które w żaden sposób nie poprawia 
dobrobytu obywateli. Na koniec podają w wątpliwość zasadność już przeprowadzonych lub 
planowanych wywłaszczeń.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 20 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

Składająca petycję informuje o przedsięwzięciu rządu wspólnoty autonomicznej Baleary
polegającym na ponownym uruchomieniu nieużytkowanej obecnie linii kolejowej we 
wschodniej części Majorki. Zdaniem składającej petycję przedsięwzięcie nie jest uzasadnione 
i narusza przepisy UE. Sformułowano trzy konkretne zarzuty:

– Z ekologicznego punktu widzenia przedsięwzięcie ma wysoce „szkodliwy” charakter, gdyż 
znaczna część planowanej infrastruktury ma przebiegać przez tereny pozbawione dotąd dróg 
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i słupów energetycznych oraz rozdzielać miasta (Manacor) i wioski. Zdaniem składającej 
petycję analiza oddziaływania jest niewystarczająca oraz doszło do naruszenia zasad 
określonych w dyrektywie w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory.

– Z ekonomicznego punktu widzenia przedsięwzięcie jest „katastrofalne”. Koszt 
(228 mln euro) zdaje się astronomiczny w świetle rzeczywistych potrzeb, które sprowadzają 
się do doprowadzenia sieci kolejowej do niewielkiej części ludności Majorki. Ponadto część 
przedsięwzięcia ma być współfinansowana z funduszy strukturalnych, co zdaje się mieć nikłe 
uzasadnienie z uwagi na jego mało racjonalny charakter i niewielki wpływ na poprawę 
warunków życia obywateli.

– Przedsięwzięcie jest także „nierozsądne” punktu widzenia interesów ludności w świetle 
wywłaszczeń dotyczących około tysiąca mieszkańców wyspy. Wywłaszczenia, których 
przeprowadzanie już rozpoczęto, miałyby naruszać prawo własności, gdyż z jednej strony 
powinny być środkiem ostatecznym, uzasadnionym dobrem powszechnym (co nie ma miejsca 
w tym przypadku), a z drugiej – powinny prowadzić do stosownej rekompensaty (przy czym
za odnośne 400 000 m2 przewidziano zaledwie 5 mln euro).

Ponieważ wszelkie kroki poczynione na szczeblu władz regionalnych nie odniosły skutku, 
składająca petycję zwraca się w związku z tym do Parlamentu Europejskiego o podjęcie 
działań w celu wstrzymania rzeczonego przedsięwzięcia.

Uwagi Komisji

W programie operacyjnym EFRR dla Balearów (2007–2013) w istocie przewidziano
współfinansowanie odcinka kolejowego między miejscowościami Manacor i Cala Ratjada, 
tj. połączenia miejscowości Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, 
Artá, Capdepera oraz Cala Ratjada. Licząca dziewięć stacji linia miałaby długość 39,66 km. 
Zgodnie z odpowiedzią udzieloną przez władze hiszpańskie przedsięwzięcie ma konkretnie 
obejmować: 1) ponowne uruchomienie linii kolejowej między miejscowościami Manacor 
i Artá oraz 2) rozbudowę tej linii aż do miejscowości Cala Ratjada. Przedsięwzięcie 
uwzględniono w centralnym planie sektorowym Balearów, zatwierdzonym przez parlament 
regionalny.

Powyższe roboty będą finansowane w ramach kategorii wydatków nr 16 „usługi kolejowe”, 
a ich koszt całkowity wyniesie 60 mln euro. Ta kategoria wydatków stanowi integralną część 
osi 3 programu operacyjnego poświęconego zasobom energetycznym i dostępowi do usług 
transportowych, a ich stopa współfinansowania wynosi 40%, co daje kwotę wsparcia ze 
strony UE w wysokości 24 mln euro. Do dnia dzisiejszego Komisja nie otrzymała żadnego 
wniosku o zwrot tej kwoty.

Jak wskazano w tekście, celem przedsięwzięcia jest utworzenie połączenia między ważnym 
obszarem przemysłowym i turystycznym Llevant a stolicą wyspy Palmą, co doprowadzi do 
znacznego ulepszenia połączenia tego obszaru nie tylko ze stolicą, lecz także z całą pozostałą 
częścią Majorki.

Komisja Europejska pragnie przedstawić następującą odpowiedź na zarzuty sformułowane 
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przez składającą petycję w odniesieniu do przedmiotowego przedsięwzięcia:

– Jeśli chodzi o aspekty ekologiczne, należy przypomnieć, że przedsięwzięcie dotyczy 
zasadniczo przywrócenia funkcjonowania dawnej linii kolejowej i w związku z tym 
oddziaływanie odnośnych obiektów budowlanych nie ma nic wspólnego z oddziaływaniem
całkowicie nowych obiektów.

Z akt sprawy wynika, że przed wydaniem zezwolenia przedmiotowe przedsięwzięcie zostało 
poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą 85/337/EWG. 
Przedsięwzięcie to uzyskało zgodę komisji ds. ochrony środowiska Balearów. Właśnie 
w dążeniu do ograniczenia oddziaływania na środowisko w przedsięwzięciu uwzględniono
wszelkie określone zalecenia i wymagania. Ponadto przedsięwzięcie zostało ujęte w planie 
dotyczącym transportu na Balearach („Plan Sectorial de Transportes de las Islas Baleares”), 
który został poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą 
2001/42/WE. Do tego zdaniem władz regionalnych przedmiotowe przedsięwzięcie nie 
wywrze wpływu na żaden z obszarów należących do sieci Natura 2000. W związku z tym 
dyrektywy UE w zakresie ochrony przyrody (79/409/EWG i 92/43/EWG) nie mają w tym 
przypadku zastosowania.

Należy zaznaczyć, że Komisja otrzymała już skargę zawierającą doniesienia na temat 
ewentualnego niewłaściwego stosowania prawa UE w dziedzinie ochrony środowiska 
w związku z powyższym przedsięwzięciem. Należy zauważyć, że skarżący jest zgodny ze 
składającą petycję w przedmiotowej sprawie. Z wyżej wymienionych względów służby 
Komisji doszły do wniosku, że na podstawie dostępnych informacji nie jest możliwe 
stwierdzenie naruszenia dyrektyw UE mających zastosowanie w omawianym przypadku.

W każdym razie biorąc pod uwagę odnośne koszty, przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie 
z przepisami UE dotyczącymi funduszy strukturalnych kwalifikuje się do kategorii dużych 
przedsięwzięć. W związku z tym władze hiszpańskie powinny oficjalnie zgłosić Komisji 
wniosek o przyznanie współfinansowania przez UE oraz załączyć do niego analizę 
i oświadczenie w zakresie oddziaływania na środowisko, które pozwolą na należyte 
uwzględnienie wszystkich możliwych skutków oraz upewnienie się, że przedsięwzięcie nie 
będzie negatywnie oddziaływać na to środowisko. Komisja niewątpliwie zbada wówczas 
przedmiotową sprawę w celu zapewnienia jej zgodności z różnymi obszarami polityki UE 
oraz prawem UE, w tym w dziedzinie ochrony środowiska.

– Odnośnie do kwestii ekonomicznych należy podkreślić, że wszelkie obiekty uwzględnione 
w centralnym planie sektorowym Balearów są przedmiotem rygorystycznych 
i szczegółowych badań mobilności, a prognozowany popyt dla przedmiotowego
przedsięwzięcia jest więcej niż wystarczający. Ponadto przyczyni się ono do ograniczenia 
przepływów w transporcie drogowym, które szkodliwie oddziałują na sieć rejonu Llevant. Po 
zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, a zwłaszcza po jego elektryfikacji, szacowany czas 
dotarcia do najbardziej oddalonych punktów wyspy wyniesie 70–80 minut.

– Wreszcie wywłaszczenia mają pomniejsze znaczenie, biorąc pod uwagę, że odnośne tereny
przytorowe stanowią część korytarza kolejowego, który jest już własnością rządu Balearów. 
Poza tym jedynymi faktycznymi przeciwnikami przedsięwzięcia (nie licząc całkiem 
zasadnych obaw niektórych mieszkańców obszarów miejskich Manacoru graniczących 
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z torami kolejowymi) są właściciele gruntów zrzeszeni pod hasłem „Alternatywa dla kolei”. 
W ostatnich latach niektórzy z tych właścicieli w sposób nieostrożny rozbudowali swoje
obiekty w pobliżu korytarza kolejowego należącego do rządu Balearów, chociaż doskonale 
wiedzieli o jego istnieniu. Należy dodać, że ponowne uruchomienie linii kolejowej 
Manacor-Artá i jej ostateczna rozbudowa do miejscowości Cala Ratjada odpowiadają
wcześniejszym oraz stale ponawianym w ciągu ostatniej dekady roszczeniom mieszkańców
oraz wszystkich przedstawicieli sektorów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego
w rejonie Llevant. Ponadto powyższe kwestie nie należą do kompetencji UE.

Wniosek

Decyzja dotycząca ponownego uruchomienia linii kolejowej Manacor–Cala Ratjada na 
Majorce należy wyłącznie do kompetencji władz hiszpańskich, zwłaszcza tych regionalnych. 
Komisja Europejska nie posiada uprawnień, aby ingerować w ten wybór, tak więc nie może 
ponosić odpowiedzialności za tego rodzaju przedsięwzięcie.

Na podstawie dostępnej dokumentacji można przypuszczać, że przedsięwzięcie jest w pełni 
opłacalne pod względem ekonomicznym i spełnia konieczne warunki w dziedzinie ochrony 
środowiska. Jeśli zaś chodzi o wywłaszczenia, zdają się one mieć pomniejsze znaczenie, 
a w każdym razie Komisja nie posiada uprawnień do podejmowania działań w tej kwestii.


