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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0262/2008, ingediend door Juan Gamero Egea (Spaanse 
nationaliteit), namens de Comision de Representantes de Sociedades Cooperativas 
del Plan Almonte Marismas, over de bescherming van het ecosysteem van het 
nationaal park Doñana (Andalusië)

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt dat het uit 1992 daterende verslag over de duurzame ontwikkeling van het 
nationaal park Doñana (Andalusië), waarvan de uitvoering werd gesteund door Europese 
financiering, niet goed is uitgevoerd. Indiener voert aan dat de lokale autoriteiten de 
aanbevelingen over de verplaatsing van intensieve landbouw naar gebieden waar deze geen 
invloed heeft op het ecosysteem van het nationaal park, niet juist hebben uitgevoerd. Indiener 
verwijst naar het schenden van bepalingen over voorwaardelijke toegang tot percelen en naar 
beperkingen die zijn opgelegd aan degenen die hun activiteiten in het betreffende gebied 
willen uitvoeren. Hij is van mening dat de situatie niet eerlijk is voor degenen die zich aan de 
aanbevelingen hebben gehouden en vraagt het Europees Parlement om de zaak te 
onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 juli 2008. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 25 november 2008.

Het "Andalusische Instituut voor Agrarische Hervorming" (IARA) besloot in de jaren tachtig 
aan bepaalde landbouwcoöperaties overheidsconcessies te verlenen voor de exploitatie van 
een deel van de grond waarvan IARA eigenaar is, gelegen in "Almonte Marismas", het 
beregeningsgebied van nationaal belang.



PE416.478v02-00 2/3 CM\797192NL.doc

NL

Aangezien deze coöperaties in de jaren negentig in een moeilijke economische situatie 
verkeerden, besloten de Spaanse autoriteiten om gevolg te geven aan de aanbevelingen uit het 
verslag over de duurzame ontwikkeling van het nationaal park Doñana. Dit verslag werd 
geschreven door een internationale groep deskundigen en bevatte onder meer het voorstel de 
irrigatiedruk op de waterhoudende grondlaag te verminderen en op grond daarvan de 
landbouwbedrijven te verplaatsen naar buiten de kreek "La Rocina". Het Andalusische 
parlement heeft, om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit het verslag, een voorstel 
aangenomen wat betreft de noodzakelijke maatregelen om de problemen van de betrokken 
coöperaties aan te pakken, en de regionale regering ("Junta de Andalucía") heeft op 27 juni 
1997 een overeenkomst met de coöperaties getekend. Deze overeenkomst bood de coöperaties 
twee mogelijkheden: 1) de landbouwactiviteit beëindigen; de coöperaties ontvangen dan 20 
jaar lang een jaarlijkse vergoeding en hun schulden bij het IARA worden afgeschreven 2) hun 
landbouwactiviteiten verplaatsen naar nieuwe percelen buiten het genoemde gevoelige 
gebied; dit is onderworpen aan bepaalde verplichtingen en de coöperaties krijgen in ruil 
daarvoor de mogelijkheid om de eigendomsrechten van deze nieuwe percelen te kopen.

Indiener stelt dat het uit 1992 daterende verslag over de duurzame ontwikkeling van het 
nationaal park Doñana (Andalusië), waarvan de uitvoering werd gesteund door Europese 
financiering, niet goed is uitgevoerd. Indiener voert aan dat de lokale autoriteiten de 
aanbevelingen over de verplaatsing van intensieve landbouw naar gebieden waar deze geen 
invloed heeft op het ecosysteem van het nationaal park, niet juist hebben uitgevoerd. Indiener 
verwijst naar het schenden van bepalingen over voorwaardelijke toegang tot percelen en naar 
beperkingen die zijn opgelegd aan degenen die hun activiteiten in het betreffende gebied 
willen uitvoeren. Hij is van mening dat de situatie niet eerlijk is voor degenen die zich aan de 
aanbevelingen hebben gehouden.

Op basis van de informatie die zij van de regionale regering heeft ontvangen en van alle 
overige beschikbare bronnen, heeft de Commissie de volgende opmerkingen:

1) De maatregelen die de regionale regering tengevolge van de door indiener genoemde feiten 
heeft vastgesteld, werden niet gesubsidieerd door de Gemeenschap;

2) De Commissie is niet op de hoogte van een inbreukprocedure die bij een rechterlijke 
instantie is ingeleid in verband met de overeenkomst die de regionale regering op 27 juni 
1997 met de coöperaties heeft getekend.

Op basis van de beschikbare informatie betreffende de maatregelen die de regionale regering 
van Andalusië heeft vastgesteld, komt de Commissie tot de conclusie dat deze kwestie naar 
Spaans recht dient te worden behandeld.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 november 2009.

Op basis van de informatie die zij van de regionale regering heeft ontvangen en van alle 
overige beschikbare bronnen, heeft de Commissie de volgende aanvullende opmerkingen over 
het verzoekschrift. 

- Alleen de groep coöperaties die door indiener wordt vertegenwoordigd (de groep die koos 
voor optie 1: beëindiging van de landbouwactiviteit) werd gesteund door communautaire 
financiering, met name middels het Spaanse nationale programma voor 
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landbouwproductiemethoden die verenigbaar zijn met de eisen inzake milieubescherming, en 
betreffende natuurbeheer (maatregelen om landbouwgrond voor ten minste 20 jaar uit 
productie te nemen en bebossing van landbouwgrond). De andere maatregelen die de 
regionale regering heeft genomen (maatregelen in verband met optie 2: verplaatsing van 
landbouwactiviteiten) tengevolge van de door indiener genoemde feiten, werden niet 
gesubsidieerd door de Gemeenschap;

- Bij de maatregelen die werden gesubsidieerd door de Gemeenschap, zijn geen 
onregelmatigheden geconstateerd;

- Er is geen enkele juridische actie genomen in een rechtbank met betrekking tot de 
overeenkomst die de regionale regering op 27 juni 1997 met de coöperaties heeft getekend.

Conclusie

Op basis van de beschikbare informatie over de maatregelen die de regionale regering van 
Andalusië heeft genomen, concludeert de Commissie opnieuw dat deze kwestie naar Spaans 
recht dient te worden behandeld.


