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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0271/2010, imressqa minn Isabel Gómez Saiz, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, f’isem ‘Plataforma SOS Ribalta’, dwar l-impatt tal-kostruzzjoni ta’ 
linja ta’ tram li tgħaddi minn ġo park f’Castellón

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta toġġezzjona għall-pjanijiet tal-kunsill muniċipali ta’ Castellón u l-gvern 
reġjonali ta’ Valencia biex tinbena linja ta’ tram li tgħaddi mill-Park ta’ Ribalta, żona ħadra 
fil-belt ta’ Castellón. Hija ssostni li l-proġett se jkun ta’ dannu ekoloġiku kif ukoll se jneħħi 
mill-wirt storiku u artistiku tal-belt, peress li dan il-park huwa mfassal fuq stil Romantiku 
uniku. Il-park ġie ddikjarat bħala sit ta’ interess kulturali u, sa mill-1981, bħala parti mill-wirt 
storiku u artistiku. Il-proġett inkwistjoni huwa parti mill-programm ‘City Mobil’ u għandu 
jirċievi finanzjament mill-UE.

2. Ammissibbiltà

Iddikjarata ammissibbli fis-17 ta’ Ġunju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-17 ta’ Frar 2012.

Il-petizzjoni tikkonċerna l-kostruzzjoni ta’ linja ta’ tram li taqsam minn ġo park pubbliku 
f’Castellon. Dan il-park ġie ddikjarat bħala Sit ta’ Interess Kulturali, għandu disinn romantiku 
u skont dawk li ressqu l-ilment, il-linja ta’ tram tista’ taffetwa s-sbuħija tas-sit u teqred l-
integrità tiegħu.

Il-linja ta’ tram se tuża vetturi ġodda bla sewwieq li ġew żviluppati fil-qafas tal-proġett 
Komunitarju ta’ riċerka “City Mobil” u skont dawk li ressqu l-ilment, l-użu ta’ sussidji 
Ewropej għal tali żvilupp jikser il-prinċipji u l-ftehimiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-
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wirt kulturali.

L-iżvilupp tas-sistema kien diġà previst fil-Pjan Strateġiku Infrastrutturali tar-Reġjun ta’ 
Valencia ppreżentat mill-Gvern ta' Valencia, qabel id-deċiżjoni li jappoġġa l-proġett ta' 
riċerka.

Barra minn hekk, l-appoġġ finanzjarju Ewropew għall-proġett ta’ Riċerka ma jikkonċernax la 
l-infrastruttura u lanqas il-kostruzzjoni tal-linja ta’ tram, iżda biss it-teknoloġija għall-iżvilupp 
ta’ tipi ġodda ta’ vetturi elettriċi u bla sewwieq li jippreżentaw vantaġġi meta mqabbla mal-
karozzi tal-linja fit-termini ta’ tniġġis, aċċessibbiltà u spazju. L-allegata ħsara lill-park hija 
marbuta mal-infrastruttura tat-trasport iżda mhux mal-vettura bħala tali. Bħala konsegwenza, 
huwa kkunsidrat li l-użu ta’ fondi Ewropej biex jiġu mmodernizzati vetturi pubbliċi ma jistax 
jiġi kkunsidrat bħala ksur tal-prinċipju ta’ preservazzjoni tal-wirt kulturali. 

Il-proġett “City Mobil” u t-teknoloġiji li jiżviluppa m’għandhom l-ebda relazzjoni mad-
deċiżjoni li tinbena infrastruttura ta’ trasport ġdida fil-park ta' Castellon. Għalhekk, ma jista’ 
jiġi allegat l-ebda ksur tal-prinċipji u l-ftehimiet tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tal-użu ta’ 
finanzjament pubbliku.


