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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0262/2008 adresată de dl Juan Gamero Egea, de cetățenie 
spaniolă, în numele „Comision de Representantes de Sociedades 
Cooperativas del Plan Almonte Marismas”, privind protecția ecosistemului 
parcului național Donana (Andaluzia)

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că Raportul din 1992 privind dezvoltarea durabilă a parcului național 
Doñana (Andaluzia), a cărui punere în aplicare a fost sprijinită prin finanțare europeană, nu a 
fost aplicat în mod corespunzător. Petiționarul argumentează că autoritățile locale nu au 
aplicat corect recomandările privind mutarea agriculturii intensive în zone care să nu afecteze 
ecosistemul parcului natural. Petiționarul se referă la încălcările prevederilor privind accesul 
condiționat la proprietăți și ale restricțiilor impuse persoanelor care aleg să-și desfășoare 
activitatea în zona respectivă. Acesta consideră că situația este nedreaptă față de persoanele 
care au respectat recomandările și solicită Parlamentului European să investigheze acest 
aspect.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 iulie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

IARA, „Institutul Andaluz pentru Reforma Agriculturii” a decis în anii 1980 să acorde 
concesiuni administrative anumitor cooperative agricole pentru exploatarea unei părți din 
terenul proprietate a IARA, situat în zona de irigații de interes național denumită „Almonte 
Marismas”.
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Deoarece cooperativele respective se confruntau cu o situație economică dificilă în anii 1990, 
autoritățile spaniole au decis să urmeze recomandările Raportului privind dezvoltarea durabilă 
a parcului național Doñana. Raportul respectiv a fost elaborat de un grup internațional de 
experți și propunea, printre altele, reducerea presiunii de irigație asupra orizontului acvifer și 
mutarea prin urmare a proprietăților agricole în afara pârâului „Rocina”. Pentru a aplica 
recomandările raportului, Parlamentul Andaluz a adoptat o propunere privind măsurile 
necesare pentru a aborda problemele cooperativelor respective, iar Guvernul Regional („Junta 
de Andalucía”) a semnat un acord cu cooperativele la 27 iunie 1997. Acordul respectiv oferea 
cooperativelor două posibilități: 1) să înceteze activitatea agricolă, primind o compensație 
anuală timp de 20 de ani și anulându-li-se datoriile față de IARA 2) să-și mute activitățile 
agricole pe alte terenuri în afara zonei sensibile menționate, având anumite obligații și 
primind în schimb posibilitatea de a achiziționa drepturile de proprietate ale acelor noi 
terenuri.

Petiționarul susține că Raportul din 1992 privind dezvoltarea durabilă a parcului național 
Doñana (Andaluzia), a cărui punere în aplicare a fost sprijinită prin finanțare europeană, nu a 
fost aplicat în mod corespunzător. Petiționarul argumentează că autoritățile locale nu au 
aplicat corect recomandările privind mutarea agriculturii intensive în zone care să nu afecteze 
ecosistemul parcului natural. Petiționarul se referă la încălcările prevederilor privind accesul 
condiționat la proprietăți și ale restricțiilor impuse persoanelor care aleg să-și desfășoare 
activitatea în zona respectivă. Acesta consideră că situația este nedreaptă față de persoanele 
care au respectat recomandările.

Conform informațiilor primite de la Guvernul Regional și din toate celelalte surse disponibile, 
Comisia dorește să facă următoarele comentarii:

1) Măsurile adoptate de Guvernul Regional drept consecință a faptelor menționate de către 
petiționar nu au făcut obiectul unei finanțări comunitare.

2) Comisia nu deține informații referitoare la vreo procedură de încălcare a dreptului 
comunitar prezentată la vreo judecătorie cu privire la acordul semnat de Guvernul Regional cu 
cooperativele la 27 iunie 1997.

În baza informațiilor disponibile privind măsurile adoptate de Guvernul Regional al 
Andaluziei, concluzia Comisiei este că această problemă trebuie abordată în contextul 
legislației spaniole.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 20 noiembrie 2009

Pe baza informațiilor primite din partea Guvernului Regional și din toate celelalte surse 
disponibile, Comisia dorește să facă următoarele comentarii suplimentare privind petiția. 

- Doar grupul de cooperative pe care-l reprezintă petiționarul (grupul care s-a hotărât pentru 
opțiunea 1: încetarea activității agricole) a primit finanțare din fonduri comunitare, în special 
prin intermediul Programului Național Spaniol pentru metode de producție agricolă 
compatibile cu cerințele de protecție a mediului și de întreținere a regiunilor rurale (măsuri de 
necultivare a terenurilor agricole timp de cel puțin 20 de ani și împădurirea terenurilor 
agricole). Celelalte măsuri adoptate de Guvernul Regional (măsuri referitoare la opțiunea 2: 
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relocarea activităților agricole) drept consecință a faptelor menționate de petiționar nu au 
constituit obiectul finanțării din fonduri comunitare;

- Nu s-a detectat nicio neregulă în cazul acțiunilor sprijinite din fonduri comunitare; 

- Nu s-a prezentat nicio acțiune în justiție în nicio instanță privind acordul semnat de 
Guvernul Regional cu cooperativele la 27 iunie 1997. 

Concluzie

Pe baza informațiilor disponibile privind măsurile adoptate de Guvernul Regional al 
Andaluziei, concluzia Comisiei este că această problemă trebuie abordată în temeiul 
legislației spaniole.


