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Tárgy: Isabel Gómez Saiz spanyol állampolgár által a „Plataforma SOS Ribalta” 
szervezet nevében benyújtott 0271/2010. számú petíció Castellón egyik 
parkjában egy villamosvonal építéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy Castellón önkormányzata a valenciai kormánnyal 
együttműködésben villamosvonalat szándékozik építeni, amely átszeli a Ribalta parkot, 
Castellón városának „zöld tüdejét”. A petíció benyújtói szerint ez ökológiai, valamint a város 
történelmi-művészeti öröksége elleni merénylet lenne, mivel ez a park a romantikus stílus 
egyetlen emléke. A parkot a kulturális örökség részének (Bien de Interés Cultural) 
nyilvánították, 1981 óta egy történelmi-művészeti együttes része. Az említett építkezésre a 
„City Mobil” elnevezésű uniós program forrásainak segítségével kerülne sor.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. június 17. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció egy villamosvonal kiépítéséről szól, amely keresztülhaladna Castellón egyik 
nyilvános parkján. A park kiemelt kulturális helyszínnek minősül, kiépítése a romantikus 
stílust idézi, és a panaszosok szerint villamosvonal kedvezőtlen hatással lehet a park 
szépségére és tönkreteheti annak egységes képét.

A villamosvonalon új vezető nélküli járművek közlekednek majd, amelyeket a „City Mobil” 
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elnevezésű közösségi program keretében fejlesztettek ki, és a panaszosok véleménye szerint 
ellentmond az Európai Unió kulturális örökséggel kapcsolatos elveinek és megállapodásainak 
az, hogy európai támogatásokat használnak fel ilyen célú beruházásokra.

A rendszer kialakításáról már a valenciai régió stratégiai infrastrukturális tervében is szó esik, 
amelyről a valenciai kormány már a kutatási projekt támogatásáról szóló döntést megelőzően 
tájékoztatást nyújtott.

Emellett a kutatási program európai pénzügyi támogatása nem érinti az infrastruktúrát vagy a 
villamosvonal kiépítését, hanem kizárólag az új elektromos meghajtású vezető nélküli 
járműtechnológiák kifejlesztését, amelyek a buszokkal szemben jelentős előnyöket 
képviselnek a környezetszennyezés, a hozzáférhetőség és a területhasználat szempontjából. A 
park vélt károsodása a tömegközlekedési infrastruktúra meglétével, és nem közvetlenül a 
járművel függ össze. Következésképpen a tömegközlekedési eszközök modernizálására 
irányuló európai támogatások nem tekinthetők a kulturális örökség megőrzése elve 
megszegésének. 

A „City Mobil” elnevezésű projekt és az ennek keretében kifejlesztésre kerülő technológiák 
nem függenek össze a castellóni parkban kiépítendő új tömegközlekedési infrastruktúráról 
hozott döntéssel. Ezért az Európai Unió közfinanszírozással összefüggő elveinek és 
megállapodásainak megsértésére való hivatkozás nem megalapozott.


