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Θέμα: Αναφορά 0262/2008, του Juan Gamero Egea, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης Comision de Representantes de Sociedades 
Cooperativas del Plan Almonte Marismas, σχετικά με την προστασία του 
οικοσυστήματος του εθνικού πάρκου Doñana (Ανδαλουσία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η έκθεση του 1992 σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη του 
εθνικού πάρκου Doñana (Ανδαλουσία), η υλοποίηση της οποίας υποστηρίχθηκε μέσω 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, δεν εφαρμόσθηκε με σωστό τρόπο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι οι τοπικές αρχές δεν εφάρμοσαν σωστά τις συστάσεις που αφορούν τη μεταφορά της 
εντατικής γεωργίας σε περιοχές που δεν επηρεάζουν το οικοσύστημα του φυσικού πάρκου. Ο 
αναφέρων παραπέμπει επίσης σε παραβιάσεις των διατάξεων σχετικά με την υπό όρους 
πρόσβαση σε ιδιοκτησίες και στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε όσους επέλεξαν να 
συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στην εν λόγω περιοχή. Εκτιμά ότι η κατάσταση δεν είναι 
δίκαιη για όσους συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις και ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
να διερευνήσει το ζήτημα.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Ιουλίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Νοεμβρίου 2008.

Το IARA, το «Ινστιτούτο της Ανδαλουσίας για την αγροτική μεταρρύθμιση», αποφάσισε τη 
δεκαετία του 1980 να προβεί σε διοικητικές παραχωρήσεις σε ορισμένους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς για την αξιοποίηση εκτάσεων ιδιοκτησίας του, οι οποίες βρίσκονται στην 
αρδευόμενη περιοχή εθνικού ενδιαφέροντος που ονομάζεται «Almonte Marismas».
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Καθώς οι συνεταιρισμοί αυτοί αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες τη δεκαετία του 1990, 
οι ισπανικές αρχές αποφάσισαν να ακολουθήσουν τις συστάσεις της έκθεσης σχετικά με την 
αειφόρο ανάπτυξη του εθνικού πάρκου Doñana. Η έκθεση, την οποία συνέταξε διεθνής 
ομάδα εμπειρογνωμόνων, πρότεινε, μεταξύ άλλων, τη μείωση της πίεσης άρδευσης στον 
υδροφόρο ορίζοντα και, συνεπώς, τη μεταφορά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εκτός της 
περιοχής του μικρού ποταμού «Rocina». Για την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης, το 
κοινοβούλιο της Ανδαλουσίας ενέκρινε πρόταση σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα για την 
επίλυση των προβλημάτων των εν λόγω συνεταιρισμών, και η περιφερειακή κυβέρνηση 
(«Junta de Andalucía») υπέγραψε συμφωνία με τους συνεταιρισμούς στις 27 Ιουνίου 1997. Η 
συμφωνία αυτή προσέφερε δύο δυνατότητες στους συνεταιρισμούς: 1) να σταματήσουν τις 
αγροτικές δραστηριότητές τους, λαμβάνοντας ετήσια αποζημίωση για διάστημα 20 ετών και 
να διαγραφούν τα χρέη τους προς το IARA, 2) να μεταφέρουν τις αγροτικές δραστηριότητές 
τους σε νέα αγροτεμάχια εκτός της αναφερθείσας ευαίσθητης περιοχής, να υπόκεινται σε 
ορισμένες υποχρεώσεις και ως αντάλλαγμα να τους δοθεί η δυνατότητα να αγοράσουν τα 
δικαιώματα ιδιοκτησίας αυτών των νέων αγροτεμαχίων.

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η έκθεση του 1992 σχετικά με την αειφόρο ανάπτυξη του 
εθνικού πάρκου Doñana (Ανδαλουσία), η υλοποίηση της οποίας υποστηρίχθηκε μέσω 
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, δεν εφαρμόσθηκε με σωστό τρόπο. Ο αναφέρων ισχυρίζεται 
ότι οι τοπικές αρχές δεν εφάρμοσαν ορθά τις συστάσεις για μετεγκατάσταση της εντατικής 
γεωργίας σε περιοχές που δεν επηρεάζουν το οικοσύστημα του φυσικού πάρκου. Ο αναφέρων 
παραπέμπει επίσης σε παραβιάσεις των διατάξεων σχετικά με την υπό όρους πρόσβαση σε 
ιδιοκτησίες και στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε όσους επέλεξαν να συνεχίσουν τις 
δραστηριότητές τους στην εν λόγω περιοχή. Θεωρεί ότι η κατάσταση δεν είναι δίκαιη για 
όσους συμμορφώθηκαν με τις συστάσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που ελήφθησαν από την περιφερειακή κυβέρνηση και 
άλλες διαθέσιμες πηγές, η Επιτροπή διατυπώνει τις παρακάτω παρατηρήσεις:

1) τα μέτρα που ελήφθησαν από την περιφερειακή κυβέρνηση λόγω των γεγονότων που 
παραθέτει ο αναφέρων δεν αποτέλεσαν αντικείμενο κοινοτικής χρηματοδότησης·

2) η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για καμία διαδικασία επί παραβάσει ενώπιον οποιουδήποτε 
δικαστηρίου σχετικά με τη συμφωνία που υπέγραψε η περιφερειακή κυβέρνηση με τους 
συνεταιρισμούς στις 27 Ιουνίου 1997.

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η περιφερειακή 
κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για 
ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί βάσει της ισπανικής νομοθεσίας.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαβιβάστηκαν από την περιφερειακή κυβέρνηση και όλες 
τις άλλες διαθέσιμες πηγές, η Επιτροπή διατυπώνει τις παρακάτω πρόσθετες παρατηρήσεις 
σχετικά με την αναφορά: 

- Μόνο η ένωση των συνεταιρισμών που εκπροσωπεί ο αναφέρων (η ομάδα που επέλεξε την 
πρώτη δυνατότητα: παύση της γεωργικής δραστηριότητας) έλαβε κοινοτική χρηματοδότηση, 
ιδίως μέσω του ισπανικού εθνικού προγράμματος για τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής που 
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είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης του 
τοπίου (μέτρα για την παύση της καλλιέργειας των γεωργικών εκτάσεων για περίοδο 
τουλάχιστον είκοσι ετών και δάσωση της γεωργικής γης). Τα άλλα μέτρα που εγκρίθηκαν 
από την περιφερειακή κυβέρνηση (μέτρα που αφορούν τη δεύτερη δυνατότητα: μεταφορά 
αγροτικών δραστηριοτήτων) ως συνέπεια των γεγονότων που παραθέτει ο αναφέρων δεν 
αποτέλεσαν αντικείμενο κοινοτικής χρηματοδότησης·

- Δεν έχουν εντοπιστεί παρατυπίες για εκείνες τις δράσεις που στηρίζονται σε κοινοτική 
χρηματοδότηση·

- Δεν έχει κατατεθεί καμία προσφυγή σε κανένα δικαστήριο σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που 
υπέγραψε η περιφερειακή κυβέρνηση με τους συνεταιρισμούς στις 27 Ιουνίου 1997.

Συμπέρασμα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η περιφερειακή 
κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, η Επιτροπή επαναλαμβάνει ότι πρόκειται για ζήτημα που 
πρέπει να εξεταστεί βάσει της ισπανικής νομοθεσίας.


