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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0651/2008, του κ. Jose Miguel Gonzalez Cruz, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Asociacion de Vecinos Huerta de la 
Salud», σχετικά με τη σχεδιαζόμενη αφαίρεση 229 δένδρων από τον κήπο του 
Prado de San Sebastian (Σεβίλλη)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται κατά της σχεδιαζόμενης υλοτόμησης 229 από τα 1 324 δένδρα 
στον κήπο του Prado de San Sebastian (Σεβίλλη), προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για 
ένα νέο κτίριο του Ισπανικού Πανεπιστημίου. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι ο κήπος 
εγκαινιάσθηκε το 1997, κατόπιν ανασχεδιασμού με κονδύλια της ΕΕ. Ο αναφέρων εξηγεί ότι 
το νέο κτίριο πρόκειται να αποτελέσει έμβλημα της πόλης, πράγμα το οποίο, κατά τη γνώμη 
του, θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω υλοτόμηση δένδρων για την καλύτερη προβολή 
του. Ο αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την 
αναστολή του εν λόγω σχεδίου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 24 Απριλίου 2009.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβίβασαν οι ισπανικές αρχές στις υπηρεσίες της 
Επιτροπής, το εν λόγω σχέδιο δεν μεταβάλλει τους στόχους που προβλέπονται κατά τη 
χορήγηση της ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Ωστόσο, η Επιτροπή οφείλει να επισημάνει ότι, ακόμα και αν το εν λόγω σχέδιο θα μπορούσε 
να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο, δεν υφίσταται νομική βάση στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ στην οποία θα μπορούσε να αντιβαίνει.
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Η Επιτροπή συνιστά στον αναφέροντα να απευθυνθεί στις ισπανικές αρχές, και ειδικότερα 
στην κ. Martínez Urrutia, στο Υπουργείο Οικονομίας

e-mail: emartinezurrutia@sgpg.meh.es για τη συγκέντρωση όλων των συμπληρωματικών 
πληροφοριών σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.


