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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0886/2009, adresată de Claudia Gelabert Mestre, de cetăţenie 
germană, în numele Asociación Alternativa al Tren, privind posibila încălcare 
a dreptului comunitar prin proiectul de reabilitare a liniei de cale ferată 
Manacor-Artá - Cala Ratjada (Mallorca)

1. Rezumatul petiţiei

Un număr de cetăţeni din Mallorca - de naţionalitate spaniolă şi alte naţionalităţi - se opun 
reabilitării liniei de cale ferată nefolosită, pe motiv că nu este o opţiune raţională din punct de 
vedere economic şi al protecţiei mediului. Aceştia consideră că nu a fost examinată 
conformitatea cu Directivele privind habitatele şi păsările. De asemenea, ei consideră că 
guvernul din Insulele Baleare intenţionează să folosească fonduri comunitare pentru un 
proiect care nu aduce niciun beneficiu în materie de bunăstare a cetăţenilor. În final, aceştia 
pun la îndoială legitimitatea exproprierilor deja puse în aplicare sau planificate pentru viitor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 octombrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 22 aprilie 2010

Petiţionarul denunţă proiectul guvernului Comunităţii Autonome Baleare, constând în 
reabilitarea unei linii de cale ferată nefolosite în prezent în partea de est a Insulei Mallorca. 
Conform petiţionarului, proiectul nu este legitim şi contravine reglementărilor UE. Mai 
precis, sunt formulate trei critici: 
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- Din punct de vedere ecologic, proiectul ar fi extrem de „dăunător”, iar importanţa 
infrastructurilor prevăzute ar putea afecta peisajele care până acum nu avuseseră de suferit ca 
urmare a instalării rutelor şi stâlpilor electrici şi ar putea diviza oraşe (Manacor) şi sate. 
Conform petiţionarului, studiul de impact nu este suficient şi principiile Directivei privind 
fauna, flora şi habitatele nu au fost respectate.

- Din punct de vedere economic, proiectul ar fi „dezastruos”. Costul (228 milioane de euro) 
pare exorbitant în raport cu nevoile reale, acestea din urmă constând în racordarea unei părţi a 
populaţiei din Mallorca la reţeaua feroviară. În plus, o parte a proiectului ar fi cofinanţată prin 
fonduri structurale, ceea ce nu pare suficient de justificat, având în vedere caracterul 
nerezonabil al acestuia şi efectul său limitat asupra ameliorării bunăstării cetăţenilor.

- În al treilea şi ultimul rând, proiectul este „iraţional” din punct de vedere uman, având în 
vedere măsurile de expropriere care privesc aproximativ 1 000 de locuitori ai insulei. 
Exproprierile, care au început deja, ar încălca dreptul de proprietate având în vedere faptul că, 
pe de o parte, ar trebui să se recurgă la acestea doar în ultimă instanţă şi ar trebui să fie 
justificate prin necesităţi de interes general (ceea ce nu este cazul), iar pe de altă parte acestea 
trebuie să prevadă o compensaţie adecvată (or pentru cei 400 000 m2 în cauză sunt prevăzute 
doar 5 milioane de euro).

Petiţionarul solicită, prin urmare, Parlamentului European să sisteze proiectul, având în 
vedere că formalităţile efectuate pe lângă autorităţile regionale în acest sens nu au dat 
rezultate. 

Observaţiile Comisiei

Programul operaţional (PO) FEDER din Baleare (2007 - 2013) prevede într-adevăr 
cofinanţarea tronsonului feroviar dintre Manacor şi Cala Ratjada, şi anume „conexiunea 
Manacor, Sant Llorenç, Son Carrió, Cala Millor, Son Servera, Artá, Capdepera şi Cala 
Ratjada. Lungimea acestei linii, care ar include 9 staţii, ar fi de 39,66 kilometri.” Mai precis, 
conform răspunsului primit din partea autorităţilor spaniole, proiectul ar consta 1) în 
reabilitarea liniei de cale ferată dintre Manacor şi Artà 2) în extinderea acestei linii până la 
Cala Ratjada. Proiectul este inclus în Planul director sectorial al Insulelor Baleare (PDSTIB) 
aprobat de Parlamentul regional.

Aceste lucrări vor fi finanţate în cadrul categoriei de cheltuieli 16 „servicii feroviare”, având 
un cost total de 60 de milioane de euro. Această categorie de cheltuieli face parte din axa 3 a 
PO consacrată „Resurselor energetice şi accesului la serviciile de transport”, a cărei rată de 
cofinanţare este de 40 %, ceea ce presupune o asistenţă totală din partea UE în valoare de 24 
de milioane de euro. Comisia nu a primit până în prezent nicio cerere de restituire a acestei 
sume.

După cum indică textul, proiectul are ca obiectiv crearea unei conexiuni între zona industrială 
şi cea turistică între Llevant şi capitala Palma, îmbunătăţind în mod semnificativ legăturile din 
zonă, nu doar cu aceasta din urmă, ci şi cu restul insulei Mallorca.

Comisia Europeană doreşte să prezinte următoarele argumente ca răspuns la criticile 
formulate de către petiţionar la adresa acestui proiect: 
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- În ceea ce priveşte aspectele ecologice, trebuie reamintit că proiectul vizează în primul rând 
reabilitarea unei linii feroviare nefolosite, şi prin urmare impactul lucrărilor aferente nu se 
poate compara cu cel pe care l-ar avea efectuarea unor lucrări integrale.

Rezultă din dosar că acest proiect a fost supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra 
mediului, în conformitate cu Directiva 85/337/CEE. Într-adevăr, acest proiect a primit 
aprobarea Comisiei pentru Mediu din Insulele Baleare. Toate recomandările şi exigenţele 
exprimate au fost integrate în proiect având ca scop minimizarea impactului asupra mediului.
În plus, acest proiect fusese prevăzut în Planul de Transporturi al Insulelor Baleare („Planul 
sectorial de transporturi al Insulelor Baleare”), care a fost supus unei evaluări strategice de 
mediu în conformitate cu Directiva 2001/42/CE. De asemenea, conform autorităţilor 
regionale, acest proiect nu va avea efecte asupra niciunui sit care aparţine reţelei Natura 2000. 
Aşadar, directivele UE privind protecţia naturii (79/409/CEE şi 92/43/CEE) nu vor fi 
aplicabile în acest caz.

Trebuie remarcat că o plângere în care se denunţa aplicarea inadecvată a legislaţiei în materie 
de mediu a UE în legătură cu acest proiect a fost transmisă Comisiei. Se observă faptul că 
autorul plângerii este de aceeaşi părere cu autorul prezentei petiţii. Din motivele precizate 
anterior, serviciile Comisiei au ajuns la concluzia că, pe baza informaţiilor disponibile, nu se 
poate identifica o încălcare a directivelor UE aplicabile în acest caz.

Cu toate acestea, având în vedere sumele în cauză, proiectul respectiv intră în categoria de 
Proiect Important în sensul regulamentului UE privind fondurile structurale. Prin urmare, 
solicitarea de cofinanţare din partea UE va trebui trimisă Comisiei pe cale oficială de către 
autorităţile spaniole şi va trebui să fie însoţită de un studiu şi o declaraţie de impact asupra 
mediului care să garanteze că toate consecinţele asupra mediului au fost luate în considerare 
în mod adecvat şi că nu vor exista repercusiuni asupra acestuia. Comisia va examina atunci 
acest dosar, pentru a se asigura că este compatibil cu diferitele politici ale UE şi cu dreptul 
comunitar, inclusiv în materie de mediu.

- Referitor la consideraţiile economice, trebuie subliniat faptul că toate lucrările incluse în 
PDSTIB fac obiectul unor studii de mobilitate riguroase şi detaliate şi că proiectul în cauză
prezintă o anticipare a cererii mai mult decât suficientă. În plus, proiectul va permite 
diminuarea fluxului de transport rutier care afectează reţeaua districtului Llevant. După 
finalizarea proiectului şi în special după electrificarea acestuia, punctele extreme ale insulei 
vor fi unite într-un timp estimativ de 70 până la 80 de minute.

- În sfârşit, exproprierile au o importanţă minoră, având în vedere că suprafeţele în cauză din 
apropierea căilor ferate sunt incluse într-un coridor feroviar care se află deja în proprietatea 
guvernului Insulelor Baleare. În plus, singurii care se opun cu adevărat proiectului (exceptând 
preocuparea legitimă a câtorva locuitori din zona urbană Manacor, care se află în vecinătatea 
căii ferate) aparţin unui grup de proprietari de terenuri denumit „Alternativa la Tren”. Pe de 
altă parte, unii dintre aceşti proprietari şi-au extins construcţiile în mod imprudent în ultimii 
ani, până în zona limitrofă coridorului feroviar care aparţine guvernului Insulelor Baleare, 
deşi erau pe deplin informaţi cu privire la existenţa acestuia. Trebuie adăugat că reabilitarea 
liniei Manacor-Artà şi extinderea sa ulterioară până la Cala Ratjada corespund unei solicitări
anterioare care a fost reînnoită constant timp de un deceniu de către locuitorii şi reprezentanţii 
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sectoarelor economice şi ai societăţii civile din districtul Llevant. În plus, aceste chestiuni nu 
ţin de competenţa UE.

Concluzie

Decizia privind reabilitarea liniei de cale ferată Manacor-Cala Ratjada pe Insula Mallorca 
aparţine exclusiv sferei de competenţă a autorităţilor spaniole, în principal a celor regionale. 
Comisia Europeană nu este în măsură să intervină în această alegere, nefiind responsabilă 
pentru un astfel de proiect. 

Pe baza documentelor disponibile, se pare că proiectul ar fi perfect viabil din punct de vedere 
economic şi ar respecta condiţiile impuse în materie de protecţie a mediului. În ceea ce 
priveşte exproprierile, se pare că acestea au o importanţă minoră şi, în orice caz, Comisia nu 
este competentă pentru a interveni în acest domeniu.


