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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0262/2008, imressqa minn Juan Gamero Egea, ta’ nazzjonalità 
Spanjola, f’isem il-Comision de Representantes de Sociedades Cooperativas 
del Plan Almonte Marismas, dwar il-protezzjoni tal-ekosistema tal-park 
nazzjonali ta’ Donana, Andalucia

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonat isostni li r-Rapport tal-1992 dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-park nazzjonali ta’
Donana (Andalucia), li l-implimentazzjoni tiegħu kienet megħjuna minn fondi Ewropej ma 
ġiex eżegwita kif suppost. Il-petizzjonant jargumenta li l-awtoritajiet lokali naqsu milli 
jimplimentaw b’mod korrett ir-rakkomandazzjonijiet dwar ir-rilokazzjoni ta’ agrikoltura 
intensive għal zoni li ma kenux jaffettwaw l-ekosistema tal-park nazzjonali. Il-petizzjonant 
jirreferi għal ksur ta’ dispożizzjonijiet dwar aċċess ikkondizzjonat fuq proprjetajiet u għar-
restrizzjonijiet imposti fuq dawk li jagħżlu li jeżerċitaw l-attività tagħhom fiz-zona 
konċernata. Huwa jidhirlu li s-sitwazzjoni hija inġusta fir-rigward ta’ dawk li osservaw ir-
rakkomandazzjonijiet u jitlob lill-Parlament Ewropew jinvestiga dan il-każ. 

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fl-11 ta’ Lulju 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Ir-risposta tal-Kummissjoni, li waslet fil-25 ta’ Novembru 2008.

Il-IARA, "l-Istitut Andalusjan għar-Riforma Agrikola", iddeċieda fit-tmeninijiet li jagħti 
konċessjonijiet amministrattivi lil xi ftit kooperattivi agrikoli għal esplojtazzjoni ta’ parti mill-
art proprjetà ta’ IARA, li tinsab fiz-zona ta’ irrigazzjoni ta’ interess nazzjonali msejħa 
"Almonte Marismas".
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Peress li dawn il-kooperattivi kienu qed jiffaċċjaw sitwazzjoni ekonomika diffikultuża fid-
disgħinijiet, l-awtoritajiet Spanjoli ddeċidew li jsegwu ir-rakkomandazzjonijiet tar-Rapport 
fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-park nazzjonali ta’ Doñana. Dan ir-rapport sar minn grupp 
internazzjonali ta’ esperti li pproponew, fost affarijiet oħra, ir-riduzzjoni tal-pressjoni tal-
irrigazzjoni fuq l-akwifikatur u, għaldaqstant ir-rilokazzjoni ta’ tenuti agrikoli li jinsabu barra 
mix-xmajra ta’ "Rocina". Sabiex jimplimenta r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport, il-Parlament 
ta’ Andalusia adotta proposta dwar il-miżuri meħtieġa sabiex jiġu indirizzati l-problemi tal-
kooperattivi konċernati, u l-Gvern Reġjonali ("Junta de Andalucía") ffirma ftehim mal-
kooperattivi fis-27 ta’ Ġunju 1997. Dan il-ftehim offra żewġ possibiltajiet lill-kooperattivi: 1) 
li jwaqqfu l-attività agrikola, u jirċievu kumpens annwali għal matul 20 sena u jkollhom d-
djun tagħhom mal-IARA mħallsa 2) li jirrilokaw l-attivitajiet agrikoli fi plots ġodda ’l barra 
miż-żona sensittiva, suġġett għal ċerti obbligi u jkollhom il-possibiltà li jixtru d-drittijiet fuq 
il-proprjetà ta’ dawn il-plots il-ġodda. 

Il-petizzjonant isostni li r-Rapport tal-1992 dwar l-iżvilupp sostenibbli tal-park nazzjonali ta’ 
Doñana (Andalucía), li l-implimentazzjoni tiegħu kienet megħjuna minn fondi Ewropej, ma 
ġiex infurzat kif suppost. Il-petizzjonant jargumenta li l-awtoritajiet lokali naqsu milli 
jimplimentaw b’mod korrett ir-rakkomandazzjonijiet fuq ir-rilokazzjoni ta’ agrikoltura 
intensive għal zoni li ma kenux jaffettwaw l-ekosistema tal-park nazzjonali. Il-petizzjonant 
jirreferi għal ksur tad-dispożizzjonijiet fuq aċċess ikkondizzjonat għal proprjetajiet u fuq 
restrizzjonijiet imposti fuq dawk li jagħżlu li jeżerċitaw l-attività tagħhom fiz-zona 
konċernata. Huwa jidhirlu li s-sitwazzjoni hija nġusta fir-rigward ta’ dawk li osservaw ir-
rakkomandazzjonijiet. 

Skont l-informazzjoni li waslet mingħand il-Gvern Reġjonali u s-sorsi kollha disponibbli, il-
Kummissjoni għandha dawn il-kummenti li ġejjin x’tagħmel: 

1) Il-miżuri adottati mill-Gvern Reġjonali b’konsegwenza tal-fatti msemmija mill-
petizzjonant ma kenux suġġetti għal fondi tal-Komunità. 

2) Il-Kummissjoni mhix infurmata b’xi ksur tal-proċedura ppreżentata f’xi qorti li tikkonċerna 
l-ftehim iffirmat mill-Gvern Reġjonali mal-kooperattivi fis-27 ta’ Ġunju 1997. 

Abbażi tal-informazzjoni disponibbli rigward il-miżuri adottati mill-Gvern Reġjonali ta’ 
Andalucía, il-Kummissjoni tikkonkludi li dan huwa każ li għandu jiġi ttrattat skont il-liġi 
Spanjola. 

4. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fl-20 ta’ Novembru 2009.

Skont l-informazzjoni rċevuta mill-Gvern Reġjonali u skont ir-riżorsi l-oħra kollha 
disponibbli, il-Kummissjoni għamlet l-kummenti addizzjonali li ġejjin dwar il-petizzjoni.

- Il-grupp ta’ kooperattivi rrappreżentat mill-petizzjonant biss (il-grupp li kien favur l-għażla 
1: twaqqif tal-attività agrikola) irċieva fondi mill-Komunità, b’mod partikolari permezz tal-
Programm Nazzjonali Spanjol għal metodi ta’ produzzjoni agrikola kompatibbli mar-rekwiżiti 
tal-protezzjoni tal-ambjent u maż-żamma tal-kampanja (miżuri biex l-art agrikola titwarrab 
tal-anqas għal 20 sena u afforestazzjoni tal-art agrikola). Il-miżuri l-oħra adottati mill-Gvern 
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Reġjonali (miżuri relatati mal-għażla 2: rilokazzjoni tal-attivitajiet agrikoli) bħala 
konsegwenza tal-fatti msemmija mill-petizzjonant ma kinux soġġetti għall-fondi Komunitarji;

- L-ebda irregolarità ma ġiet innutata għal dawk l-azzjonijiet li jappoġġjaw il-fondi 
Komunitarji;

- Ma kien hemm l-ebda azzjoni legali ppreżentata fi kwalunkwe qorti rigward il-ftehim 
iffirmat mill-Gvern Reġjonali mal-kooperattivi fis-27 ta’ Ġunju 1997.

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni disponibbli rigward il-miżuri adottati mill-Gvern Reġjonali ta’
Andalucía, il-Kummissjoni ttenni li din hi kwistjoni li għandha taqa’ taħt il-liġi Spanjola.


