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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

20.11.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0262/2008, внесена от Juan Gamero Egea, с испанско 
гражданство, от името на „Comision de Representantes de Sociedades 
Cooperativas del Plan Almonte Marismas“, относно опазване на 
екосистемата на национален парк „Doñana“ (Андалусия)

1. Резюме на петицията

Според вносителя на петицията, докладът за устойчивото развитие на националния 
парк „Donana“ (Андалусия) от 1992 г., чието прилагане е подпомогнато с европейско 
финансиране, не е приведен правилно в действие. Вносителят твърди, че местните 
органи не са изпълнили коректно препоръките относно преместването на интензивното 
земеделие в области, които не са свързани с екосистемата на природния парк. 
Вносителят на петицията се позовава на нарушения на разпоредби относно условен 
достъп до имоти и на ограниченията, наложени на лицата, които продължават да 
извършват своята дейност в засегнатата зона. Той счита, че положението е 
несправедливо спрямо тези, които спазват препоръките, и се обръща към Европейския 
парламент да проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 юли 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 25 ноември 2008 г.

През 80-те години на 20 век, IARA, Институт за реформа в селското стопанство в 
Андалусия, е решил да предостави административни концесии на някои земеделски 
кооперации за експлоатация на част от земята, собственост на IARA, разположена в 
напоителната зона от национално значение „Almonte Marismas“.
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Тъй като през 90-те години тези кооперации са били изправени пред трудна 
икономическа ситуация, испанските органи са решили да последват препоръките на 
Доклада за устойчивото развитие на националния парк „Doñana“. Този доклад е 
изготвен от международна група експерти и, освен всичко друго, предлага намаляване 
на напоителната тежест върху водоносния пласт и, следователно, преместване на 
земеделските стопанства извън притока „Rocina“. За изпълнението на препоръките от 
доклада, парламентът на Андалусия прие предложение относно необходимите мерки за 
разрешаване на проблемите на въпросните кооперации и на 27 юни 1997 г. 
регионалното правителство („Junta de Andalucía“) подписа споразумение с 
кооперациите. Това споразумение предлага две възможности за кооперациите: 1) да 
прекратят земеделската дейност, като получават годишна компенсация за период от 20 
години и отписване на задълженията им към IARA; 2) да преместят земеделските си 
дейности на нови парцели извън споменатия чувствителен район, изпълнявайки 
определени задължения, като в замяна получат възможността да купят правото на 
собственост върху тези нови парцели.

Вносителят на петицията смята, че Докладът за устойчивото развитие на националния 
парк „Doñana“ (Андалусия) от 1992 г., чието прилагане е подпомогнато с европейско 
финансиране, не е приложен правилно. Вносителят твърди, че местните органи не са 
изпълнили коректно препоръките относно преместването на интензивното земеделие в 
области, които не са свързани с екосистемата на природния парк. Вносителят на 
петицията се позовава на нарушения на разпоредби относно условен достъп до имоти и 
на ограниченията, наложени на лицата, които продължават да извършват своята 
дейност в засегнатата зона. Той счита, че положението е несправедливо спрямо тези, 
които спазват препоръките.

Според информацията, получена от регионалното правителство и всички останали 
налични източници, Комисията може да направи следните коментари:

1) Мерките, приети от регионалното правителство вследствие на фактите, споменати от 
вносителя на петицията, не са обект на финансиране от Общността.

2) Комисията няма информация за започване на процедура за нарушение пред която и 
да е съдебна инстанция относно споразумението, подписано между регионалното 
правителство и кооперациите на 27 юни 1997 г.

Въз основа на информацията, с която разполага относно мерките, приети от 
регионалното правителство на Андалусия, Комисията заключава, че това е въпрос, 
който трябва да се разреши съгласно испанското законодателство.

4. Отговор от Комисията, получен на 20 ноември 2009 г.

Според информацията, получена от регионалното правителство и всички останали 
източници, Комисията има следните допълнителни коментари по петицията:

- Само групата от кооперации, които вносителят представлява (групата, която е избрала 
възможност 1: прекратяване на земеделска дейност) е получила финансиране от 
Общността чрез испанската национална програма за методи на земеделско 
производство, съвместими с изискванията за опазване на околната среда и подкрепа на 
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селските райони (мерки, чрез които се обособява обработваема земя поне за 20 години 
и залесяване на земеделска земя). Другите приети от регионалното правителство мерки 
(мерки, свързани с възможност 2: преместване на земеделските дейности) вследствие 
на споменатите от вносителя факти, не са финансирани от Общността;

- Не са установени нередности във връзка с дейностите, финансирани от Общността;

- Няма внесени съдебни искове пред която и да било съдебна инстанция във връзка със 
споразумението, подписано от регионалното правителство и кооперациите на 27 юни 
1997 г.

Заключение

Въз основа на наличната информация относно мерките, приети от регионалното 
правителство на Андалусия, Комисията отново заявява, че този въпрос следва да се 
разреши съгласно испанското законодателство.


