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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0271/2010, którą złożyła Isabel Gómez Saiz (Hiszpania) w imieniu 
Plataforma SOS Ribalta, w sprawie oddziaływania budowy linii 
tramwajowej przebiegającej przez park w Castellón

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się planom rady miejskiej Castellón oraz regionalnego rządu 
walenckiego dotyczącym budowy linii tramwajowej przebiegającej przez Ribalta, teren 
zielony w mieście Castellón. Utrzymuje ona, że przedsięwzięcie to będzie szkodliwe 
z ekologicznego punktu widzenia, a także uszczupli historyczne i artystyczne dziedzictwo 
miasta. Park, którego unikalny projekt i rozkład pochodzi z epoki romantyzmu, uznano za 
miejsce o znaczeniu dla kultury, a od 1981 roku za część dziedzictwa historycznego 
i artystycznego. Rzeczone przedsięwzięcie to część programu „City Mobil”. Ma ono otrzymać 
dofinansowanie z UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 17 czerwca 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Petycja dotyczy budowy linii tramwajowej, która przebiega przez park miejski w Castellón. 
Został on uznany za miejsce o szczególnym znaczeniu dla kultury, a zaprojektowano go w 
epoce romantyzmu; według składających petycję linia tramwajowa może oszpecić piękno 
tego miejsca i zniszczyć jego integralność.

Na linii tramwajowej eksploatowane będą nowe automatycznie sterowane pojazdy 
opracowane w ramach wspólnotowego projektu badawczego „City Mobil” i według 
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składających petycję wykorzystanie europejskich dotacji do realizacji takiego przedsięwzięcia 
narusza zasady i porozumienia Unii Europejskiej dotyczące dziedzictwa kulturowego.

Budowa systemu była już przewidziana w planie strategicznym dotyczącym infrastruktury 
regionu Walencji zaprezentowanym przez rząd Walencji przed podjęciem decyzji o wsparciu 
projektu badawczego.

Ponadto europejskie wsparcie finansowe dla projektu badawczego nie dotyczy infrastruktury 
ani budowy linii tramwajowej, a jedynie technologii umożliwiającej zaprojektowanie 
automatycznie sterowanych pojazdów elektrycznych nowego typu, które w porównaniu z 
autobusami mają lepsze parametry dotyczące zanieczyszczeń, dostępności i pojemności. 
Rzekome zniszczenie parku związane jest z infrastrukturą transportową, a nie z samym 
pojazdem. W rezultacie uważa się, że wykorzystania funduszy europejskich do 
zmodernizowania pojazdów komunikacji publicznej nie można uznać za naruszenie zasady 
zachowania dziedzictwa kulturowego. 

Projekt „City Mobil” i opracowane w związku z nim technologie nie mają nic wspólnego z 
decyzjami o budowie nowej infrastruktury transportowej w parku w Castellón. W związku z 
tym nie można stwierdzić naruszenia zasad ani porozumień Unii Europejskiej dotyczących 
wykorzystania finansowania publicznego.


