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Temats: Lūgumraksts Nr. 0271/2010, ko „Plataforma SOS Ribalta” vārdā iesniedza 
Spānijas valstspiederīgā Isabel Gómez Saiz, par tramvaja līnijas cauri 
Kasteljonas parkam būvniecības radīto ietekmi

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret Kasteljonas pašvaldības domes un Valensijas reģionālās 
pašvaldības plāniem būvēt tramvaja līniju cauri Ribalta parkam, kas ir Kasteljonas pilsētas 
zaļā zona. Viņa apgalvo, ka projekts kaitēs videi, kā arī atņems pilsētai vēstures un mākslas 
mantojumu, unikālu romantisma stila un plānojuma parku, kas ir atzīts par kultūras nozīmes 
vietu un kopš 1981. gada ir vēstures un mākslas mantojuma daļa. Minētais projekts ir daļa no 
„City Mobil” programmas un saņems ES finansējumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 17. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumrakstā ir izteiktas bažas par tramvaja līnijas būvniecību, kas šķērso publisko parku 
Kasteljonā. Šis parks ir atzīts par kultūras nozīmes vietu, tam ir romantisma stila dizains, un 
saskaņā ar sūdzības iesniedzēju pausto minētā tramvaja līnija var ietekmēt šīs teritorijas 
skaistumu un izjaukt tās viengabalainību.

Tramvaja līnijā tiks izmantoti jauni — bez vadītāja — transportlīdzekļi, kas izstrādāti 
Kopienas pētniecības projekta „City Mobil” ietvaros, un saskaņā ar sūdzības iesniedzēju 
pausto Eiropas subsīdiju izmantošana šādai attīstībai pārkāpj Eiropas Savienības principus un 
nolīgumus attiecībā uz kultūras mantojumu.
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Sistēmas attīstība bija paredzēta jau Valensijas reģiona Stratēģiskās infrastruktūras plānā, ar 
ko iepazīstināja Valensijas pašvaldība, un tas notika pirms lēmuma pieņemšanas par 
pētniecības projekta atbalstu.

Turklāt Eiropas finansiālais atbalsts šim pētniecības projektam neattiecas ne uz infrastruktūru, 
ne tramvaja līnijas būvniecību, bet tikai uz tehnoloģiju, lai attīstītu jauna veida elektriskos 
transportlīdzekļus un transportlīdzekļus bez vadītāja, kuriem ir priekšrocības attiecībā pret 
autobusiem piesārņojuma, piekļuves un telpas ziņā. Iespējamais kaitējums parkam ir saistīts ar 
transporta infrastruktūru, bet ne ar transportlīdzekli kā tādu. Attiecīgi tiek uzskatīts, ka 
Eiropas līdzekļu izmantošanu, lai modernizētu sabiedriskos transportlīdzekļus, nevar uzlūkot 
kā kultūras mantojuma saglabāšanas principa pārkāpumu. 

Projektam „City Mobil” un tehnoloģijām, kas tajā attīstītas, nav saistības ar lēmumu būvēt 
jaunu transporta infrastruktūru Kasteljonas parkā. Tāpēc nevar izteikt pretenzijas par Eiropas 
Savienības principu un nolīgumu pārkāpumu attiecībā uz publiskā finansējuma izmantošanu.


