
CM\934059EL.doc PE508.119v02-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

27.3.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0929/2012 του Francisco Pérez Martínez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Πρασίνων της Κοινότητας της Μαδρίτης, σχετικά με την 
κατάργηση των επονομαζόμενων φεστιβάλ ταυρομαχίας 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων, ο οποίος τάσσεται υπέρ της απαγόρευσης των επονομαζόμενων «φεστιβάλ 
ταυρομαχίας», αναφέρει την κατάσταση στο San Sebastián de los Reyes, μια πόλη της 
Ισπανίας όπου σπαταλούνται πάνω από 300.000 ευρώ σε εορτασμούς που σχετίζονται με τις 
ταυρομαχίες ενώ περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά στην Ισπανία βρίσκονται στα όρια 
της φτώχειας. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων επιθυμεί να παύσει εντελώς να χρηματοδοτείται το 
δημοτικό συμβούλιο του San Sebastián de los Reyes για τέτοιου είδους θεάματα, τα οποία 
κατά τη γνώμη του είναι σκληρά και βάναυσα και για τα οποία αθώα ζώα υποφέρουν προς 
τέρψη των ανθρώπων που αδιαφορούν για τον πόνο των ταύρων, των βοοειδών, των 
αγελάδων κ.λπ. Θα επιθυμούσε επίσης τη διεξαγωγή έρευνας για τους λογαριασμούς του 
δήμου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η Επιτροπή μπορεί να επιβεβαιώσει ότι δεν έχουν διατεθεί δαπάνες για ταυρομαχίες στη 
Μαδρίτη ούτε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, ούτε από το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  
Στο πλαίσιο της αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η ευθύνη για την επιλογή, τη διαχείριση 
και την υλοποίηση των έργων στο πλαίσιο των προγραμμάτων έγκειται αποκλειστικά με τα 
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κράτη μέλη και τις εθνικές αρχές που ασκούν την ευθύνη σε πλήρη συμμόρφωση με την 
ισχύουσα κοινοτική και εθνική νομοθεσία. Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τυχόν 
συγχρηματοδοτούμενες με την ΕΕ δραστηριότητες  για τη χρηματοδότηση δράσεων 
ταυρομαχίες, αν και δεν είναι σε θέση να αποκλειστεί πλήρως ότι ορισμένες από αυτές τις 
δράσεις έχουν επωφελήθηκε έμμεσα από τις επενδύσεις που αποσκοπούν είτε σε αναβάθμιση 
είτε σε αναδιάρθρωση των τοπικών δημόσιων έργων. Στο πλαίσιο του άρθρου 167 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος της Επιτροπής είναι να 
συμβάλει στην ανάπτυξη των πολιτισμών των κρατών μελών, σεβόμενη παράλληλα την 
εθνική και περιφερειακή πολυμορφία τους φέροντας, ταυτόχρονα, την κοινή πολιτιστική 
κληρονομιά στο προσκήνιο. Η εκτίμηση του τι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
πολιτιστικής κληρονομιάς εναπόκειται στα κράτη μέλη.


