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Tema: Peticija Nr. 0271/2010 dėl tramvajaus linijos tiesimo darbų poveikio 
Kasteljono parkui, kurią pateikė Ispanijos pilietė Isabel Gómez Saiz 
platformos „SOS Ribalta“ vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad Kasteljono savivaldybė, bendradarbiaudama su Valensijos 
autonomine valdžia, nori nutiesti tramvajaus liniją, kuri kirstų Ribaltos parką – Kasteljono 
miesto žaliąją zoną. Pasak peticijos pateikėjos, tai būtų žalinga ekologijos požiūriu ir dėl to 
sumenktų miesto istorijos ir meno paveldas, nes tai unikalus romantinio stiliaus parkas. Jis 
paskelbtas kultūrinės svarbos parku ir nuo 1981 m. yra istorijos ir meno paveldo dalis. Minėti 
tiesimo darbai būtų finansuojami programos „City Mobil“ ir ES fondų lėšomis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. birželio 17 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticija susijusi su tramvajaus linijos, kertančios Kasteljono viešąjį parką, tiesimo darbais. 
Šis parkas paskelbtas kultūrinės svarbos teritorija, jis yra romantinio stiliaus, o peticijos 
pateikėjų nuomone, tramvajaus linija gali pakenkti vietos grožiui ir vientisumui.

Tramvajaus linijoje bus naudojamos transporto priemonės be vairuotojo, kurios sukurtos 
pagal Bendrijos mokslinių tyrimų projektą „City Mobil“. Pasak skundo pateikėjų, Europos 
subsidijų naudojimas joms kurti pažeidžia Europos Sąjungos principus ir susitarimus, 
susijusius su kultūros paveldu.



PE483.556v01-00 2/2 CM\892842LT.doc

LT

Sistemos kūrimas jau buvo numatytas Valensijos regiono strateginiame infrastruktūros plane, 
kurį prieš priimant sprendimą remti mokslinių tyrimų projektą pateikė Valensijos valdžia.

Be to, Europos finansinė parama mokslinių tyrimų projektui nesusijusi nei su infrastruktūra, 
nei su tramvajaus linijos tiesimu, o tik su naujoviškų elektrinių transporto priemonių ir 
transporto priemonių be vairuotojų, kurios yra pranašesnės už autobusus taršos, prieinamumo 
ir vietos atžvilgiu, tobulinimo technologija. Tariama žala parkui susijusi su transporto 
infrastruktūra, o ne su pačiomis transporto priemonėmis. Todėl manoma, kad ES lėšų 
naudojimo viešosioms transporto priemonėms atnaujinti negalima laikyti kultūros paveldo 
išsaugojimo principo pažeidimu. 

Projektas „City Mobil“ ir pagal jį vystomos technologijos nesusijusios su sprendimu kurti 
naują transporto infrastruktūrą Kasteljono parke. Todėl negali būti nustatytas Europos 
Sąjungos principų ir susitarimų, susijusių su viešojo finansavimo naudojimu, pažeidimas.“


