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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0262/2008, którą złożył Juan Gamero Egea (Hiszpania) w imieniu 
Comision de Representantes de Sociedades Cooperativas del Plan Almonte 
Marismas, w sprawie ochrony ekosystemu parku narodowego Donana 
(Andaluzja)

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że sprawozdanie z 1992 r. dotyczące zrównoważonego 
rozwoju parku narodowego Donana (Andaluzja), którego wdrażanie współfinansowano 
z funduszy unijnych, nie jest właściwie wprowadzane w życie. Składający petycję 
przekonuje, że władze lokalne niewłaściwie zastosowały zalecenia dotyczące przeniesienia 
intensywnej działalności rolniczej na obszary, na których nie ma ona wpływu na ekosystem 
rezerwatu przyrody. Odnosi się on do naruszenia przepisów dotyczących warunkowego 
dostępu do nieruchomości i ograniczeń dla osób, które postanowią prowadzić działalność na 
odnośnym obszarze. Składający petycję uważa, że sytuacja ta jest niesprawiedliwa z punktu 
widzenia tych, którzy przestrzegają owych zaleceń i wzywa Parlament Europejski do 
zbadania sprawy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 lipca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 listopada 2008 r.

W latach osiemdziesiątych XX wieku IARA („Andaluzyjski Instytut na rzecz Reformy 
Rolnictwa”) postanowił udzielić niektórym spółdzielniom rolniczym zezwoleń 
administracyjnych na wykorzystanie części gruntów będących własnością IARA i położonych 
na obszarze irygacyjnym będącym obiektem o znaczeniu krajowym i zwanym „Almonte 
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Marisamas”.

Ponieważ w latach dziewięćdziesiątych wspomniane spółdzielnie znalazły się w trudnej 
sytuacji, hiszpańskie władze postanowiły zastosować się do zaleceń sprawozdania 
dotyczącego zrównoważonego rozwoju parku narodowego Doñana. Sprawozdanie to zostało 
opracowane przez międzynarodową grupę ekspertów, która zaproponowała, między innymi, 
zmniejszenie nacisku irygacyjnego na warstwę wodonośną oraz związane z tym przeniesienie 
gospodarstw rolnych poza zatokę „Rocina”. W celu wdrożenia zaleceń ujętych 
w sprawozdaniu parlament Andaluzji przyjął wniosek dotyczący środków koniecznych 
do rozwiązania problemów przedmiotowych spółdzielni, a dnia 27 czerwca 1997 r. rząd 
regionalny („Junta de Andalucía”) podpisał ze spółdzielniami umowę. Umowa ta stwarzała 
spółdzielniom dwie możliwości: 1) zaprzestanie działalności rolniczej, otrzymywanie 
rocznego odszkodowania przez okres 20 lat i umorzenie długów przez IARA; 2) przeniesienie 
działalności rolniczej na nowe obszary leżące poza wspomnianym obszarem wrażliwym, przy 
uwzględnieniu pewnych zobowiązań oraz z możliwością zakupienia praw własności do tych 
nowych gruntów.

Składający petycję utrzymuje, że sprawozdanie z 1992 r. dotyczące zrównoważonego 
rozwoju parku narodowego Doñana (Andaluzja), którego wdrożenie wspierano z funduszy 
europejskich, nie jest właściwie wprowadzane w życie. Składający petycję twierdzi, 
że miejscowe władze nie dokonały właściwego wdrożenia zaleceń w sprawie przeniesienia 
intensywnej działalności rolniczej na obszary, które nie oddziałują na naturalny ekosystem 
parku. Składający petycję odwołuje się do łamania przepisów dotyczących warunkowego 
dostępu do nieruchomości oraz ograniczeń nałożonych na osoby, które postanowiły 
kontynuować działalność na przedmiotowym obszarze. Według niego sytuacja jest 
krzywdząca dla osób stosujących się do zaleceń.

W oparciu o informacje dostarczone przez rząd regionalny i wszystkie pozostałe dostępne 
źródła Komisja Europejska sformułowała następujące uwagi:

1) Środki przyjęte przez rząd regionalny w następstwie faktów wspomnianych przez 
składającego petycję nie były współfinansowane przez Wspólnotę.

2) Komisja Europejska nie posiada informacji na temat żadnego postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego prowadzonego przez sąd w związku 
z umową podpisaną przez rząd regionalny ze spółdzielniami dnia 27 czerwca 2997 r. 

Na podstawie dostępnych informacji na temat środków przyjętych przez rząd regionalny 
w Andaluzji Komisja Europejska dochodzi do wniosku, że przedmiotowa sprawa powinna 
zostać rozpatrzona w świetle hiszpańskiego prawa.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 listopada 2009 r.

W oparciu o informacje dostarczone przez rząd regionalny i wszystkie pozostałe dostępne 
źródła Komisja Europejska sformułowała następujące uwagi dotyczące petycji. 

- Wyłącznie grupa spółdzielni reprezentowana przez składającego petycję (grupa, która 
wybrała pierwszą możliwość: zaprzestanie działalności rolniczej) była współfinansowana 
przez Wspólnotę, przede wszystkim za pośrednictwem hiszpańskiego krajowego programu na 
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rzecz metod produkcji rolnej zgodnych z wymaganiami ochrony środowiska i utrzymania 
obszarów wiejskich (środki przewidujące zaprzestanie wykorzystywania ziemi uprawnej na 
okres co najmniej 20 lat i zalesianie terenów rolniczych). Inne środki podjęte przez rząd 
regionalny (środki związane z druga możliwością: przeniesienie działalności rolniczej) 
z uwagi na fakty, o których wspominał składający petycję, nie były współfinansowane przez 
Wspólnotę.

- W odniesieniu do działań współfinansowanych przez Wspólnotę nie wykryto żadnych 
nieprawidłowości.

- W odniesieniu do umowy podpisanej przez rząd regionalny ze spółdzielniami w dniu 
27 czerwca 1997 r. w żadnym sądzie nie zostało wszczęte żadne postępowanie.

Wniosek

Na podstawie dostępnych informacji dotyczących środków podjętych przez rząd regionalny 
w Andaluzji Komisja ponownie podkreśla, że jest to problem, który musi zostać rozwiązany 
na mocy prawa hiszpańskiego.


