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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0271/2010, της Isabel Gómez Saiz, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της πλατφόρμας «Plataforma SOS Ribalta», σχετικά με τον 
αντίκτυπο της κατασκευής γραμμής τραμ διαμέσου πάρκου στην Castellón

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αντιτίθεται στα σχέδια του δημοτικού συμβουλίου της Castellón και της 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Βαλένθια για την κατασκευή γραμμής τραμ διαμέσου του 
πάρκου Ribalta, μιας περιοχής πρασίνου στην πόλη της Castellón. Ισχυρίζεται ότι το έργο θα 
έχει αρνητικές συνέπειες από οικολογική άποψη και θα υποβαθμίσει την ιστορική και 
καλλιτεχνική κληρονομιά της πόλης, το μοναδικού ρομαντικού σχεδιασμού και διάταξης 
πάρκο, που έχει χαρακτηριστεί αγαθό πολιτιστικού ενδιαφέροντος και, από το 1981, μέρος 
της ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς. Το εν λόγω έργο αποτελεί μέρος του 
προγράμματος «City Mobil» και πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιουνίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Η αναφορά αφορά την κατασκευή γραμμής τραμ η οποία θα διασχίζει δημόσιο πάρκο της 
Castellon. Το συγκεκριμένο πάρκο έχει χαρακτηρισθεί ως αγαθό πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
το σχέδιό του έχει ρομαντικό ύφος και, σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, η γραμμή του 
τραμ μπορεί να επηρεάσει την ομορφιά του τοπίου και να καταστρέψει την ακεραιότητά του.

Η γραμμή του τραμ θα χρησιμοποιεί νέα αυτόματα οχήματα τα οποία έχουν κατασκευαστεί 
στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της κοινότητας «City Mobil» και, σύμφωνα με 
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τους καταγγέλλοντες, η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου από την ΕΕ συνιστά 
παραβίαση των αρχών και των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την πολιτιστική 
κληρονομιά.

Η κατασκευή του συστήματος είχε ήδη προβλεφθεί στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου 
Υποδομής της περιοχής της Βαλένθια που παρουσίασε η περιφερειακή αυτοδιοίκησή της, 
προτού ληφθεί η απόφαση για τη στήριξη του ερευνητικού προγράμματος.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη για το ερευνητικό πρόγραμμα δεν αφορά την 
υποδομή ούτε την κατασκευή της γραμμής του τραμ, αλλά μόνο την τεχνολογία για την 
κατασκευή νέων τύπων ηλεκτρικών και αυτόματων οχημάτων τα οποία συνεπάγονται 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τα λεωφορεία από άποψη ρύπανσης, προσβασιμότητας και 
χώρου. Η εικαζόμενη ζημία που θα προκληθεί στο πάρκο συνδέεται με την υποδομή 
μεταφορών και όχι με το όχημα αυτό καθεαυτό. Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι η διάθεση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων οχημάτων δεν μπορεί να 
εκληφθεί ως παραβίαση της αρχής διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Το έργο «City Mobil» και οι τεχνολογίες που περιλαμβάνει δεν έχουν καμία σχέση με την 
απόφαση για την κατασκευή νέας υποδομής μεταφορών στο πάρκο της Castellon. Ως εκ 
τούτου, δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης των αρχών και των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσον αφορά τη διάθεση δημόσιας χρηματοδότησης.


