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Peticijų komitetas

20.11.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0262/2008 dėl Andalūzijoje esančio Donjanos nacionalinio parko 
ekosistemos apsaugos, kurią pateikė Ispanijos pilietis Juan Gamero Egea 
Comision de Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte 
Marismas vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 1992 m. Ataskaitoje dėl Andalūzijoje esančio Donjanos 
nacionalinio parko tvaraus vystymosi, kuriam įgyvendinti skirta Europos lėšų, nurodyti 
reikalavimai nebuvo tinkamai įvykdyti. Peticijos pateikėjas teigia, kad vietos valdžios 
institucijos nesugebėjo tinkamai įvykdyti rekomendacijų dėl intensyvios žemės ūkio veiklos 
perkėlimo į sritis, kurios nedarytų poveikio gamtos parko ekosistemai. Peticijos pateikėjas 
nurodo sąlygomis apribotą galimybę naudotis nuosavybe ir apribojimus, taikomus 
aptariamoje srityje nusprendusiems vykdyti veiklą asmenims, reglamentuojančių nuostatų 
pažeidimus. Jis mano, kad susiklosčiusi padėtis yra neteisinga rekomendacijų paisiusių 
asmenų atžvilgiu, todėl prašo Europos Parlamentą išnagrinėti šią problemą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. liepos 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„IARA, Andalūzijos žemės ūkio reformos institutas, aštuntajame dešimtmetyje nusprendė 
suteikti administracines koncesijas keliems žemės ūkio kooperatyvams daliai IARA 
priklausančios žemės, esančios Almonte Marismas vadinamoje nacionalinės reikšmės 
drėkinamoje srityje, ištirti.
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Kadangi devintajame dešimtmetyje šiems kooperatyvams kilo ekonominių sunkumų, 
Ispanijos valdžios institucijos nusprendė laikytis Ataskaitoje dėl Andalūzijoje esančio 
Donjanos nacionalinio parko tvaraus vystymosi išdėstytų rekomendacijų. Ataskaitą parengė 
tarptautinė ekspertų grupė; joje taip pat siūloma sumažinti vandeningojo sluoksnio drėkinimą 
ir perkelti žemės ūkio bendroves už Rosinos upelio ribų. Siekdamas įgyvendinti ataskaitoje 
pateiktas rekomendacijas Andalūzijos parlamentas priėmė pasiūlymą dėl priemonių, kurių 
būtina imtis aptariamų kooperatyvų problemoms išspręsti, o 1997 m. birželio 27 d. regiono 
valdžia (isp. Junta de Andalucía) pasirašė susitarimą su kooperatyvais. Šiame susitarime 
kooperatyvams pasiūlytos dvi galimybės: 1) nutraukti žemės ūkio veiklą ir 20 metų gauti 
metines kompensacijas bei leisti nurašyti IARA skolingas sumas ir 2) perkelti savo žemės 
ūkio veiklą į naujus sklypus už minimos pažeidžiamos srities ribų, prisiėmus tam tikrus 
įsipareigojimus gauti galimybę įgyti minėtų naujų sklypų nuosavybės teises.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad 1992 m. Ataskaitoje dėl Andalūzijoje esančio Donjanos 
nacionalinio parko tvaraus vystymosi, kuriam įgyvendinti skirta Europos lėšų, nurodyti 
reikalavimai nebuvo tinkamai įvykdyti. Peticijos pateikėjas teigia, kad vietos valdžios 
institucijos nesugebėjo tinkamai įvykdyti rekomendacijų dėl intensyvios žemės ūkio veiklos 
perkėlimo į sritis, kurios nedarytų poveikio gamtos parko ekosistemai. Peticijos pateikėjas 
nurodo sąlygomis apribotą galimybę naudotis nuosavybe ir apribojimus, taikomus 
aptariamoje srityje nusprendusiems vykdyti veiklą asmenims, reglamentuojančių nuostatų 
pažeidimus. Jis mano, kad susiklosčiusi padėtis yra neteisinga rekomendacijų paisiusių 
asmenų atžvilgiu.

Remdamasi regiono valdžios pateikta informacija ir visais kitais šaltiniais Komisija norėtų 
pateikti šias pastabas:

1) Regiono valdžios dėl peticijos pateikėjo nurodytų faktų priimtoms priemonėms Bendrijos 
lėšų nebuvo skirta.

2) Komisija neturi informacijos apie tai, kad kuriame nors teisme vykdoma pažeidimo 
nagrinėjimo procedūra dėl 1997 m. birželio 27 d. regiono valdžios ir kooperatyvų pasirašyto 
susitarimo.

Remdamasi turima informacija apie Andalūzijos regiono valdžios priimtas priemones 
Komisija apibendrindama pareiškia, kad šį klausimą reikėtų spręsti vadovaujantis Ispanijos 
teise.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. lapkričio 20 d.

„Remiantis regiono valdžios pateikta informacija ir visais kitais šaltiniais Komisija norėtų 
pateikti šias papildomas pastabas apie peticiją.

- Tik kooperatyvų grupei, kuriai atstovauja peticijos pateikėjas (grupei, kuri pasirinko pirmąją 
galimybę – nutraukti žemės ūkio veiklą), skirta Bendrijos lėšų pagal Ispanijos nacionalinę 
programą, skirtą žemės ūkio produktų gamybos būdams, atitinkantiems reikalavimus saugoti 
aplinką ir puoselėti kaimo vietoves (priemonės, skirtos dirbamosios žemės kultivavimui 
sustabdyti bent 20 metų ir žemės ūkio paskirties žemei apželdinti mišku). Regiono valdžios 
dėl peticijos pateikėjo nurodytų faktų priimtoms kitoms priemonėms (su antrąja galimybe 
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susijusios priemonės: žemės ūkio veiklos perkėlimas į kitą vietą) Bendrijos lėšų nebuvo 
skirta.

- Vykdant veiklą, kuriai remti skirta Bendrijos lėšų, pažeidimų nebuvo nustatyta.

- Nė viename teisme nebuvo pateiktas nė vienas teisinis ieškinys dėl 1997 m. birželio 27 d. 
regiono valdžios ir kooperatyvų pasirašyto susitarimo.

Išvada

Remdamasi turima informacija apie Andalūzijos regiono valdžios priimtas priemones 
Komisija dar kartą pareiškia, kad šį klausimą reikėtų spręsti vadovaujantis Ispanijos teise.“


