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Tárgy: Juan Gamero Egea, spanyol állampolgár által a „Comision de 
Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte Marismas” 
nevében benyújtott, 0262/2008. számú petíció a Donana (Andalúzia) nemzeti 
park ökoszisztémájának védelméről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint az andalúziai Donana természetvédelmi terület fenntartható 
fejlődéséről szóló, 1992-ben készült jelentés megfelelő végrehajtására ez idáig nem került sor, 
jóllehet azt európai finanszírozással támogatták. A petíció benyújtója azzal érvel, hogy a helyi 
hatóságok nem hajtották végre megfelelően az intenzív mezőgazdasági termelésnek a park 
ökoszisztémáját nem befolyásoló területekre történő áttelepítésére vonatkozó ajánlásokat. A 
petíció benyújtója az ingatlanok feltételes használatára vonatkozó rendelkezések, valamint az
érintett területeken tevékenységet végző személyekre vonatkozó korlátozások megsértésére 
hivatkozik. Véleménye szerint a helyzet igazságtalan azok számára, akik betartják az 
ajánlásokat, és felkéri az Európai Parlamentet az ügy kivizsgálására.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. július 11. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. november 25.

Az IARA, a mezőgazdasági reformért felelős andalúziai intézet az 1980-as években úgy 
határozott, hogy igazgatási engedményeket biztosít néhány mezőgazdasági szövetkezet 
számára az IARA tulajdonát képező földterület egy részének hasznosítására, amely az 



PE416.478/REV 2/3 CM\797192HU.doc

HU

„Almonte Marismas” elnevezésű, nemzeti jelentőségű öntözési területen található.

Mivel ezek a szövetkezetek a ’90-es években nehéz gazdasági helyzetbe kerültek, a spanyol 
hatóságok úgy döntöttek, hogy a Doñana nemzeti park fenntartható fejlődéséről szóló jelentés 
ajánlásait követik. Ezt a jelentés nemzetközi szakértők csoportja készítette, és többek között a 
víztározó öntözési nyomásának csökkentését, ezáltal pedig a mezőgazdasági üzemek 
„Rocina” víztesten kívülre történő áthelyezését javasolta. A jelentés ajánlásainak végrehajtása 
érdekében az andalúz parlament javaslatot fogadott el az érintett szövetkezetek problémáinak 
kezelését szolgáló szükséges intézkedésekről, és a regionális kormány („Junta de Andalucía”) 
1997. június 27-én megállapodást írt alá a szövetkezetekkel. Ez a megállapodás két 
lehetőséget kínált fel a szövetkezetek számára: 1) felhagynak a mezőgazdasági 
tevékenységgel, 20 éven keresztül éves kompenzációban részesülnek és az IARA felé 
fennálló tartozásukat törlik, valamint 2) mezőgazdasági tevékenységeiket az említett érzékeny 
területen kívül található új területekre helyezik át, bizonyos kötelezettségek mellett, és cserébe 
megkapják annak lehetőségét, hogy ezeknek az új területeknek a tulajdonjogait 
megvásárolják.

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a Doñana (Andalúzia) nemzeti park fenntartható 
fejlődéséről szóló, 1992-ben készült jelentést – amelynek végrehajtását európai 
finanszírozással támogatták – nem hajtották végre megfelelően. A petíció benyújtója 
elmondja, hogy a helyi hatóságok nem hajtották végre megfelelően az intenzív 
mezőgazdasági tevékenységek olyan területekre történő áthelyezésére vonatkozó ajánlásokat, 
amelyek nem érintik a nemzeti park ökoszisztémáját. A petíció benyújtója az ingatlanokhoz 
való feltételes hozzáférésre vonatkozó rendelkezések, valamint az érintett területen a 
tevékenységeik folytatása mellett döntő személyekre nézve előírt korlátozások megsértését 
említi. Úgy véli, hogy a helyzet tisztességtelen azokkal szemben, akik betartották az 
ajánlásokat.

A regionális kormánytól és a rendelkezésre álló összes egyéb forrásból kapott információ 
alapján a Bizottság az alábbi észrevételeket kívánja tenni:

1) A regionális kormánynak a petíció benyújtója által említett tények következtében 
elfogadott intézkedéseire nem vonatkozott közösségi finanszírozás.

2) A Bizottságnak semmilyen, bíróság elé vitt jogsértési eljárásról nincsen tudomása a 
regionális kormány és a szövetkezetek között 1997. június 27-én aláírt megállapodással 
kapcsolatban.

Az andalúziai regionális kormány által elfogadott intézkedésekkel kapcsolatban rendelkezésre 
álló információ alapján a Bizottság következtetése az, hogy ezzel a kérdéssel a spanyol jog 
keretében kell foglalkozni.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. november 20.

A regionális kormánytól származó információk és az összes többi rendelkezésre álló forrás 
alapján a Bizottság a következő kiegészítő észrevételeket teszi a petícióval kapcsolatban. 

- Csak a petíció benyújtója által képviselt szövetkezeti csoport (az 1. lehetőséget, azaz a 
mezőgazdasági tevékenység beszüntetését választó csoport) részesült közösségi 
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finanszírozásban, elsősorban a környezetvédelem és a természetes környezet fenntartásával 
kapcsolatos követelményekkel összeegyeztethető mezőgazdasági termelési módszerekre (a 
termőterület legalább 20 évig tartó pihentetése és a mezőgazdasági terület erdősítése) 
vonatkozó spanyol nemzeti program révén. A regionális kormány által a petíció benyújtója 
által említett tények következtében elfogadott többi intézkedésre (a 2. lehetőséggel 
kapcsolatos intézkedések: a mezőgazdasági tevékenységek áthelyezése) nem terjedt ki a 
közösségi finanszírozás.

- A közösségi finanszírozás révén támogatott intézkedések vonatkozásában nem találták 
nyomát szabálytalanságoknak.

- Egyetlen bíróságnál sem nyújtottak be keresetet a regionális kormány és a szövetkezetek 
által 1997. június 27-én aláírt megállapodással kapcsolatban.

Következtetés

Az andalúziai regionális kormány által elfogadott intézkedésekre vonatkozóan rendelkezésre 
álló információk alapján a Bizottság újólag megerősíti, hogy ezzel az üggyel a spanyol jog 
keretében kell foglalkozni.


