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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0271/2010, внесена от Isabel Gómez Saiz, с испанско гражданство, 
от името на „Plataforma SOS Ribalta“, относно въздействието на строежа на 
трамвайна линия през парк в Castellón

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията протестира срещу плановете на общинския съвет на 
Castellón и на регионалното правителство на Валенсия да се построи трамвайна линия 
през парка Ribalta в град Castellón. Тя твърди, че проектът ще бъде вреден за околната 
среда и ще накърни историческото и културно наследство на града, на парка с уникално 
оформление и разположение в стила на романтизма, който е бил обявен за обект от 
интерес за културата, а от 1981 г. и за част от историческото и културно наследство. 
Въпросният проект е част от програмата „City Mobil“ и ще получи финансиране от ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 17 юни 2010 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Петицията засяга строежа на трамвайна линия, която пресича обществен парк в 
Castellon. Този парк е обявен за обект от интерес за културата, с оформление в стила на 
романтизма, и според жалбоподателите трамвайната линия може да засегне красотата 
на мястото и да разруши неговата цялост.

Трамвайната линия ще използва нови безпилотни мотриси, разработени в рамките на  
общностния изследователския проект „City Mobil“, и според жалбоподателите 
използването на европейски субсидии за такова развитие нарушава принципите и 
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споразуменията на Европейския съюз по отношение на културното наследство.

Изграждането на системата вече е било предвидено в стратегическия инфраструктурен 
план на район Валенсия, представен от правителството на Валенсия, преди решението 
да се подкрепи изследователския проект.

Освен това европейската финансова помощ за изследователския проект не засяга 
инфраструктурата, нито построяването на трамвайната линия, а само технологията за 
изграждане на нов тип електрически безпилотни мотриси, които представляват 
напредък в сравнение с автобусите по отношение на замърсяването, достъпността и 
пространството. Предполагаемата вреда върху парка е свързана с транспортната 
инфраструктура, а не с превозното средство като такова. Съответно използването на 
европейски фондове за модернизиране на обществените превозни средства не може да 
се счита за нарушаване на принципа за опазване на културното наследство.

Проектът „City Mobil“ и технологиите, които той развива, нямат връзка с решението да 
се построи нова транспортна инфраструктура в парк Castellon. Поради това не може да 
се претендира за нарушение на принципите и споразуменията на Европейския съюз по 
отношение на използването на публични финанси.


