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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0867/2019 του R.P.C., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εκτεταμένη κοπή δέντρων στην πόλη Vigo στο πλαίσιο μιας στρατηγικής 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει ότι ένα έργο που ξεκίνησε στο πλαίσιο μιας πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων για στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, με συγχρηματοδότηση από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΤΠΑ για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2014-2020, προβλέπει την 
εκτεταμένη κοπή ευμεγεθών δέντρων ηλικίας άνω των 70 ετών (13 φιλύρες και 41 καστανιές) 
και τη μετακίνηση και αναφύτευση 29 πορτοκαλιών και 45 καμελιών, που αποτελούν μέρος 
της Gran Vía και του περιβάλλοντος χώρου για περισσότερα από 40 χρόνια. Υποστηρίζει ότι 
οι ενέργειες των αρχών παραβιάζουν τα κριτήρια και τους στόχους που ορίστηκαν για την 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων και ζητεί να ανασταλεί το έργο και η Επιτροπή να αρχίσει 
έρευνα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 15 Ιανουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227, παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Μαΐου 2020

Η αναφορά 

Η αναφορά εγείρει το ζήτημα της ευθυγράμμισης ενός συγχρηματοδοτούμενου από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) έργου (στο πλαίσιο μιας στρατηγικής 
βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στην πόλη Vigo) με τους στόχους και τα κριτήρια που 
καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει 
και να αυξήσει την κινητικότητα των πεζών χάρη στην εγκατάσταση μηχανικού 
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κλιμακοστασίου κατά μήκος της Gran Via. Ωστόσο, σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
υλοποίηση του έργου αυτού προϋποθέτει την εκτεταμένη υλοτόμηση ευμεγεθών δέντρων, 
ηλικίας άνω των 70 ετών (13 φιλύρες και 41 καστανιές) και τη μετακίνηση και αναφύτευση 29 
πορτοκαλιών και 45 καμελιών.

Ο αναφέρων ζητεί την αναστολή της συγχρηματοδότησης και προτρέπει την Επιτροπή να 
κινήσει έρευνα σχετικά με τη συμμόρφωση και, κατά περίπτωση, να κινήσει πειθαρχική 
διαδικασία για την προκληθείσα περιβαλλοντική ζημία.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Μετά από διαβούλευση με την αρχή διαχείρισης του ΕΤΠΑ στην Ισπανία, η Επιτροπή 
συγκέντρωσε τα εξής στοιχεία:

Το έργο «Αποκατάσταση και μετατροπή της αστικής περιμέτρου της Gran Vía» περιλαμβάνει 
ανάλυση κινδύνου πολλών για πολλά είδη δένδρων, την οποία έχει συντάξει ένας 
εξειδικευμένος γεωπόνος1. Η έκθεση αυτή καθορίζει τον δείκτη κινδύνου για κάθε είδος 
δένδρου. Τα δένδρα ηλικίας μεταξύ 40 και 50 ετών αξιολογήθηκαν με τη χρήση προηγμένης 
μεθοδολογίας που βασίζεται στην εμβιομηχανική, στα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τα 
δένδρα και στους πιθανούς κινδύνους. Η έκθεση συνιστά την υλοτόμηση ορισμένων δένδρων 
και τη μεταφύτευση άλλων σε ένα διαμορφωμένο φυσικό τοπίο. Η Επιτροπή δεν διαθέτει 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η έκθεση δεν συγκέντρωσε επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την κατάσταση της υγείας των δέντρων. Βάσει της εν λόγω έκθεσης, έως τον 
Νοέμβριο του 2019, οι τοπικές αρχές είχαν προχωρήσει στην υλοτόμηση 19 ινδικών καστανιών 
και πέντε φιλύρων, καθώς όλα τα δέντρα παρουσίασαν ασθένειες και διάφορα στάδια σήψης, 
μύκητες και κοιλότητες. Παρομοίως, μετέφεραν 29 καμέλιες και 15 νεραντζιές. Η έκθεση του 
έργου και η τεχνική αξιολόγηση που διενεργήθηκε από τον προϊστάμενο του γραφείου 
συντονισμού σχεδίων, την τεχνική επιθεώρηση εργασιών και τον φορέα παροχή δημοτικής 
βοήθειας, εξετάζουν τη δυνατότητα αναφύτευσης στο πλαίσιο του ίδιου εγχειρήματος. Η 
τεχνική αξιολόγηση επαλήθευσε τη συμμόρφωση της διαδικασίας υλοτόμησης και μεταφοράς 
με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Οι πόλεις είναι υπεύθυνες για την επιλογή και την παρακολούθηση των πράξεων στο πλαίσιο 
της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης2. Εναπόκειται στη διαχειριστική αρχή του ΕΤΠΑ (Υπουργείο 
Οικονομικών) να επαληθεύσει ότι οι πόλεις εφαρμόζουν συγχρηματοδοτούμενα έργα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία, με τη στρατηγική της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που απαιτείται 
από την ισχύουσα νομοθεσία3, με το σχετικό επιχειρησιακό πρόγραμμα (στην προκειμένη 
περίπτωση το πολυπεριφερειακό πρόγραμμα Ισπανία) και με τους όρους για τη στήριξη του 
εγχειρήματος4. Η εθνική αρχή ελέγχου επαληθεύει τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης 
και ελέγχου και την κανονικότητα των δηλωθεισών δαπανών. Η διαχειριστική αρχή δεν έχει 

1 Η έκθεση περιλαμβάνεται στο παράρτημα 8 «Οικολογική και αισθητική διαχείριση του τοπίου» του εγγράφου 
του έργου. Τίτλος έκθεσης: “Risk analysis report of several tree specimens of Gran Vía Avenue, in its section 
between Urzaiz road and Nicaragua road”.
2 Βιώσιμη αστική ανάπτυξη όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 289–302, άρθρο 7 παράγραφος 
3.
3 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 5.
4 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, άρθρο 125 παράγραφος 4 εδάφιο α). 
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κοινοποιήσει καμία παρατυπία στην Επιτροπή η οποία να επηρεάζει το έργο που αναφέρεται 
στην αναφορά.

Η Επιτροπή διεξάγει τους δικούς της ελέγχους και, σε περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών, 
ζητεί από το κράτος μέλος να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
των δημοσιονομικών διορθώσεων. Δεν έχει ελέγξει το έργο που αποτελεί το αντικείμενο της 
παρούσας αναφοράς. 

Συμπέρασμα

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες των αρχών 
παραβιάζουν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων ή τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. 
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν προτίθεται, υπό τις παρούσες συνθήκες, να λάβει μέτρα όσον 
αφορά το έργο.


