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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0271/2010 af Isabel Gómez Saiz, spansk statsborger, for "Plataforma 
SOS Ribalta", om konsekvensen af konstruktionen af en sporvognslinje i en park i 
Castellón.

1. Sammendrag

Andrageren klager over, at bystyret i Castellón i samarbejde med Regionen Valencia ønsker 
at anlægge en sporvognslinje, som går igennem Ribalta-parken, byen Castellóns grønne 
lunge. Ifølge andragerne udgør dette et økologisk attentat, såvel som et angreb på byens 
historiske og kunstneriske arv, idet parken er et enestående vidnesbyrd om den romantiske 
parkstil. Parken er blevet erklæret Bien de Interés Cultural (gode af kulturel interesse) og har 
udgjort en del af en Conjunto Histórico artístico (historisk-kunstnerisk enhed) siden 1981. 
Nævnte anlæg vil blive finansieret med europæiske midler fra programmet "City Mobil".

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 17. juni 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andragendet vedrører anlæggelsen af en sporvognslinje, som går gennem en offentlig park i 
Castellón. Denne park er blevet erklæret "Bien de Interés Cultural" (gode af kulturel 
interesse), det er en romantisk udformet park, og ifølge klagerne kan sporvognslinjen gøre 
skade på stedets skønhed og ødelægge dets integritet.

Sporvognslinjen får nye førerløse køretøjer, som er udviklet i forbindelse med Fællesskabets 
forskningsprojekt "City Mobil", og ifølge klagerne er brugen af europæiske støttemidler til en 
sådan udvikling en tilsidesættelse af EU's principper og aftaler med hensyn til kulturarv.
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Udviklingen af systemet var allerede planlagt i regionen Valencias strategiske 
infrastrukturplan, som blev fremlagt af Valencias lokale myndigheder, inden det blev besluttet
at støtte forskningsprojektet.

Endvidere vedrører EU-støtten til forskningsprojektet hverken infrastrukturen eller 
anlæggelsen af sporvognslinjen, men kun den teknologi, der ligger i at udvikle nye typer af 
elektriske og førerløse køretøjer, som indebærer fordele i forhold til busser med hensyn til 
forurening, tilgængelighed og plads. Den påståede skade på parken har at gøre med den 
transportmæssige infrastruktur, men ikke med køretøjet som sådan. Som følge heraf vurderes 
det, at brugen af EU-midler til at modernisere offentlige transportmidler ikke kan betragtes 
som en tilsidesættelse af princippet om bevarelse af kulturarv. 

Projektet "City Mobil" og de teknologier, der udvikles herunder, har ingen forbindelse med 
beslutningen om at bygge ny transportinfrastruktur i Castellóns park. Derfor kan det ikke 
gøres gældende, at EU's principper og aftaler, hvad angår brugen af offentlig støtte, er blevet 
tilsidesat."


