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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0262/2008 af Juan Gamero Egea, spansk statsborger, for Comision 
de Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte Marismas, om 
beskyttelse af økosystemet i nationalparken Doñana (Andalusien)

1. Sammendrag

Andrageren fastholder, at rapporten fra 1992 om bæredygtig udvikling af nationalparken 
Doñana (Andalusien), hvis gennemførelse er støttet af europæiske midler, ikke er ordentligt 
håndhævet. Andrageren fremfører, at de lokale myndigheder ikke har gennemført 
henstillingerne om flytning af intensivt landbrug til områder, der ikke berører naturparkens 
økosystem, korrekt. Andrageren henviser til overtrædelser af bestemmelser om betinget 
adgang til ejendomme og af begrænsninger, der pålægges dem, som vælger at fortsætte deres 
aktiviteter i det berørte område. Han mener, at situationen er uretfærdig for dem, der har 
overholdt henstillingerne, og han beder Europa-Parlamentet om at undersøge spørgsmålet

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. juli 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. november 2008.

IARA (Andalusiens institut for landbrugsreform) besluttede i 1980'erne at give administrative 
indrømmelser over for landbrugskooperativer til udnyttelse af en del af jorden på IARA's 
ejendom, beliggende i afvandingsområdet af national interesse, kaldet "Almonte Marismas".

Da disse kooperativer stod i en vanskelig situation i 1990'erne, besluttede de spanske 
myndigheder at følge henstillingerne i rapporten om bæredygtig udvikling af nationalparken 
Doñana. Rapporten er udarbejdet af en international ekspertgruppe, der bl.a. har foreslået 



PE416.478v01-00 2/3 CM\797192DA.doc

DA

mindre afvandingspres på grundvandsreservoiret og derfor flytning af landbrugsbedrifterne 
uden for Rocinabugten. For at gennemføre rapportens henstillinger vedtog det andalusiske 
parlament et forslag om de nødvendige foranstaltninger for at løse problemerne for de 
pågældende kooperativer, og de regionale myndigheder ("Junta de Andalucía") undertegnede 
en aftale med kooperativerne den 27. juni 1997. Aftalen omfatter to muligheder for 
kooperativerne: 1) Ophør af landbrugsaktiviteter og modtagelse af en årlig kompensation i 20 
år samt afskrivning af gæld til IARA og 2) flytning af landbrugsaktiviteterne til nye arealer 
uden for det nævnte følsomme område under iagttagelse af visse betingelser, og mulighed for 
at købe ejendomsrettighederne til disse nye arealer.

Andrageren fastholder, at rapporten fra 1992 om bæredygtig udvikling af nationalparken 
Doñana (Andalusien), hvis gennemførelse er støttet af europæiske midler, ikke er ordentligt 
håndhævet. Andrageren fremfører, at de lokale myndigheder ikke har gennemført 
henstillingerne om flytning af intensivt landbrug til områder, der ikke berører naturparkens 
økosystem, korrekt. Andrageren henviser til overtrædelser af bestemmelserne om betinget 
adgang til ejendomme og af begrænsningerne, der pålægges dem, som vælger at fortsætte 
deres aktiviteter i det berørte område. Han mener, at situationen er uretfærdig for dem, der har 
overholdt henstillingerne, og han beder Europa-Parlamentet om at undersøge spørgsmålet.

På grundlag af oplysningerne fra de regionale myndigheder og alle øvrige kilder har 
Kommissionen følgende kommentarer:

1) De foranstaltninger, som de regionale myndigheder har truffet som følge af de oplysninger, 
som andrageren fremlagde, er ikke berettiget til EU-støtte.

2) Kommissionen er ikke bekendt med indledningen af eventuelle overtrædelsesprocedurer 
vedrørende den aftale, som de regionale myndigheder har undertegnet med kooperativerne 
den 27. juni 1997.

På baggrund af de foreliggende oplysninger om de foranstaltninger, som de regionale 
myndigheder i Andalusien har truffet, konkluderer Kommissionen, at der er tale om et 
spørgsmål, som skal behandles i henhold til spansk lovgivning.

4. Kommissionens svar, modtaget den 20. november 2009.

På grundlag af oplysningerne fra de regionale myndigheder og alle øvrige foreliggende kilder 
har Kommissionen følgende supplerende kommentarer til andragendet:

- Det er alene den gruppe af kooperativer, som andrageren repræsenterer (gruppen, som valgte 
løsning 1: ophør af landbrugsaktiviteter), der har modtaget EU-støtte primært via det spanske 
nationale program for landbrugsproduktionsmetoder, der er foreneligt med kravene til 
miljøbeskyttelse og landskabsbevarelse (foranstaltninger vedrørende udtagning af dyrkbare 
landbrugsarealer i mindst 20 år og skovrejsning på landbrugsarealer). De andre 
foranstaltninger, som de regionale myndigheder har truffet (foranstaltninger i tilknytning til 
løsning 2: flytning af landbrugsaktiviteterne) som følge af de kendsgerninger, som andrageren 
har fremlagt, var ikke berettiget til EU-støtte.

- Der er ikke konstateret nogen uregelmæssigheder med hensyn til de foranstaltninger, der er 
blevet gennemført med EU-støtte.
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- Der er ikke blevet lagt sag an ved nogen domstole vedrørende den aftale, som de regionale 
myndigheder indgik med kooperativerne den 27. juni 1997.

Konklusion

På baggrund af de foreliggende oplysninger om de foranstaltninger, som de regionale
myndigheder i Andalusien har truffet, gentager Kommissionen, at der er tale om et spørgsmål, 
der henhører under spansk ret.


