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Mål 

Inspektionsbesöket i Doñana genomfördes i syfte att träffa de framställare som lämnat in 

framställningarna nr 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 och 0260/2018 på plats 

och inleda en dialog med de regionala och nationella myndigheterna för att få en bättre inblick 

i de olika aspekterna av den påstådda bristande efterlevnaden av EU:s miljölagstiftning i det 

skyddade området Doñana i Huelva. 

Naturparken Doñana är Spaniens största naturreservat. Den rymmer en stor mängd ekosystem 

och är hem för många olika vilda arter. Historiskt sett har ekosystemet ständigt varit utsatt för 

hot: dränering av våtmarkerna, användning av vattnet för intensivt jordbruk och förorening av 

vattnet. Doñanas naturpark ingår i Natura 2000-nätverket (ES0000024, ES6150009 och 

ES6180005) och är följaktligen skyddad i enlighet med direktiven 92/43/EEG och 

2009/147/EG om livsmiljöer respektive fåglar. 

I framställningarna kritiseras projekt med anknytning till utvinning, lagring och transport av 

gas i området samt olaglig användning av grundvatten för intensivt jordbruk, vilket skulle 

vara oförenligt med EU:s miljölagstiftning. 

Onsdagen den 19 september 2018 – Sevilla 

Möte i Sevilla den 19 september med framställarna 

 Javier Castroviejo, för Club Doñana, framställning nr 0907/2009 

Club Doñana är en förening med 40 års erfarenhet av bevarandearbete i Doñana, och många 

av dess medlemmar är forskare. Framställaren har varit föreståndare för Doñanas biologiska 

station. Framställaren redogjorde för den betydelse som de underjordiska akvifererna och 

ytvattnet har i Doñanas sandområde, som han beskrev som en biologisk korridor från 

Sierra Morena. Han fördömde de systematiska överträdelserna av EU-direktiven och 

senfärdigheten med att genomföra dem, liksom myndigheternas misslyckade politik för 

förebyggande och försiktighet när det gäller bevarandet av Doñana. Enligt honom bör den 

ineffektiva förvaltningen av parken och de miljoninvesteringar som 

Europeiska kommissionen gjort utredas. Parken befann sig i en situation utan återvändo, 

eftersom den enligt forskarna hotas av föroreningar av tungmetaller från Huelva, 10–15 hektar 

intensivt odlad jordbruksmark, invasiva arter och överexploatering av akvifer 27, som fick 

våtmarkerna att krympa. Störningarna av akvifersystemen hade rubbat vattenkretsloppet och 

gett upphov till minskad biologisk mångfald och till att arter hotas (t.ex. kopparand, stör, 

kanin). Det område som omgav Doñana skadade parken genom ris-, jordgubbs- och 

blåbärsodlingar. Våtmarken kopplades till Guadalquivir 1957, men denna koppling fanns inte 

längre kvar på grund av de diken som anlagts, med stora förändringar i växtligheten som 

följd: sumpvegetationen höll på att försvinna medan betesmarken bredde ut sig. Våtmarken 

var allvarligt hotad, och dess bevarande måste ges högsta prioritet. 

 Pilar González Modino, för föreningen Primavera Andaluza, framställning 

nr 0257/2013 

Doñana ingick i det förromerska Turdetania, vars invånare enligt den grekiske geografen 

Strabon var de mest bildade bland ibererna och förfäder till den tartessiska civilisationen. 
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Doñana var betydelsefullt inte bara ur biologisk synvinkel utan även för sin kultur och 

civilisation. Pilar González Modino påtalade att bygget av gaslagringsanläggningar skulle 

äventyra detta kulturarv med emotionellt värde för andaluserna. Gasutvinning, som involverar 

borrning av gasfickor, medförde uppenbara seismiska risker och svarade mot energibolagens 

företagsmässiga intressen och inte mot medborgarnas gasförsörjningsbehov. Även mänsklig 

verksamhet var utsatt för fara. Den brand som bröt ut i Doñana förra året visade på faran med 

bygget av gaslagringsanläggningar. 

 Antonio Maíllo Cañadas, företrädare för framställaren Pedro Jiménez San José, 

för Izquierda Unida de Huelva, framställning nr 0051/2013 

Företrädaren för framställaren påtalade att lagring av gas inte var lämpligt med tanke på 

förhållandena i Doñana. Det handlade om ett projekt som äventyrar grundvattnet och innebär 

en hög jordbävningsrisk i området, vilket skapar otrygghet. Det skulle påverka miljön på 

grund av överexploateringen av akvifererna under lagliga såväl som olagliga former. Han 

påtalade att gasprojektet styckats upp i fyra projekt och att man inte bedömt de samlade 

konsekvenserna. För honom utgjorde detta en privatisering av den undre delen av jordmånen i 

Doñana och en spekulativ användning av den. Han uppgav att man i fråga om Doñana inte 

kunde tillåta sig att misslyckas på grund av att reglerna inte efterlevs, att man måste bekämpa 

föroreningen av grundvattnet och att han hoppades att besöket skulle leda till att 

Europaparlamentet och medborgarna gjorde en gemensam insats för att bevara detta naturarv. 

Han sa att gasprojekten inte garanterar säkerheten och att ordentliga studier inte genomförts 

för att visa på fullständig seismisk säkerhet efter gasinjiceringar. 

 Rafael Gavilán Fernández, företrädare för framställaren Aurelio González Peris, 

för föreningen Mesa de la Ría de Huelva, framställning nr 0085/2013 

Företrädaren för framställaren påtalade att den autonoma regionen Andalusiens regering 

beslutat att provinsen Huelva skulle utgöra ett centrum för produktion, lagring och 

distribution av fossil energi och kritiserade användningen av Doñana som en utvidgning av 

det petrokemiska industriområdet i Huelva, Polo Industrial Petroquímico de Huelva. Mot 

bakgrund av att gaslagringskapaciteten i detta industriområde överskridits hade man beslutat 

sig för att utnyttja den undre delen av jordmånen i Doñana till att avhjälpa detta underskott. 

Han påtalade att Repsol varit verksamt vid Doñanas kust sedan 1995 genom koncessionerna 

”Poseidón Norte” och ”Poseidón Sur”, utan miljökonsekvensbeskrivningar. Dessutom är han 

kritisk till det faktum att Enagás, i egenskap av förvaltare av den gaslagring och de 

gasledningar som löper genom Doñana, ingår i den triad av företag som beslutat sig för att 

omvandla Doñana till ett storskaligt gasprojekt. Enligt Mesa de la Ría bör man inte bara 

utvärdera de fyra etapper som Gas Naturals projekt delats upp i tillsammans, utan också 

tillsammans med dem som Repsol och Enagás för närvarande utvecklar. Gashotet mot 

Doñana hade sitt ursprung i de tre företagens verksamhet, och följaktligen måste man bedöma 

all deras verksamhet tillsammans, och hur denna påverkar den känsliga balansen i Doñanas 

natur. 

Företrädaren för framställaren framhöll den enorma seismiska risk som en gasinjicering i 

Doñana innebär, eftersom den geologiska situationen i den undre delen av jordmånen var 

oerhört mycket mer komplicerad än vid Castor-projektet. Detta resulterade i att regeringen 

var tvungen att betala 1,3 miljarder euro i skadestånd till det företag som byggde 

gasinjiceringsanläggningen. Han påtalade dessutom att företaget Gas Natural styckat upp sitt 
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lagringsprojekt i fyra etapper för att förvilla myndigheterna och erhålla de nödvändiga 

miljötillstånden. 

Industriverksamheten bedrevs utan att komma Huelvas invånare till godo och utelämnade 

dem till underutveckling och de hälso- och miljörisker som denna verksamhet medförde. Han 

begärde att denna situation skulle vändas och att man skulle förhindra att Doñana 

förvandlades till en utvidgning av Huelvas petrokemiska industriområde. 

Därefter inledde Pál Csáky frågestunden. Han förklarade att kommissionen uttalat sig om 

Doñana genom ett överträdelseförfarande som inleddes 2014 avseende överexploateringen av 

akvifererna och undrade vad mer som kan göras. 

Javier Castroviejo anklagade kommissionen för bristande öppenhet i sina förfaranden och för 

att inte informera medborgarna om de lokala myndigheternas bristande efterlevnad av 

reglerna, Han begärde att återställande av våtmarkerna ska ges obestridd prioritet vid 

användningen av EU-medel. 

Antonio Maíllo Cañadas hänvisade till gasprojekten och anklagade myndigheterna för att ha 

styckat upp projekten och för intressekonflikter från gasföretagens och politikernas sida, vilka 

bortser från de seismiska riskerna. 

Rafael Gavilán Fernández insköt att det inte bara är Gas Natural som står bakom 

gasprojekten, utan också Repsol och Enagás, och att de inte har varit föremål för någon 

miljökonsekvensbedömning. Han påtalade att från Huelvas vågbrytare kanaliseras 

föroreningarna längs med Doñanas kust. 

Pilar González Modino krävde att ett tusentals år gammalt kulturellt och etnografiskt arv ska 

bevaras: ”hesperidernas trädgård” och lämningar från den tartessiska kulturen återfinns i den 

undre delen av jordmånen i Doñana, vilket arkeologin kan intyga, och därför bör man inte 

lagra gas under dessa mycket värdefulla arkeologiska lämningar. 

Miltiadis Kyrkos uppgav att Doñana hotas av utvinning av kolväten och frågade vilka 

konsekvenser detta utvinningssätt skulle få för miljön. Han undrade hur domstolarna har ställt 

sig till projektets uppdelning i fyra delprojekt, hur de andalusiska myndigheterna ser på frågan 

och hur gasen kommer att lagras. 

Soledad Cabezón Ruiz hänvisade till de olika skyddsregelverk som gäller för de olika 

områden dit projekten är förlagda och betonade att endast projektet i de västliga våtmarkerna 

Marismas Occidental har inletts. Hon kritiserade fragmenteringen av projektet och påtalade 

de möjliga seismiska riskerna med att injicera gas i de hålrum som utvinningen lämnat efter 

sig. 

Möte i Sevilla den 19 september med det civila samhällets organisationer 

 Plattformen Salvemos Doñana och Ecologistas en Acción: Juan Romero och 

Abel Lacalle 

Juan Romero uppgav att hans organisation motsätter sig att det skyddade naturområdet 

Doñana och dess omgivningar används till att skapa en anläggning för lagring av naturgas 
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genom injicering i den undre delen av jordmånen, genom akviferen, det vill säga det 

lagringsinriktade industriprojektet Marismas och alla dess delprojekt under ledning av 

företaget Naturgy (Petroleum Oil & Gas España, S.A., dotterbolag till Gas Natural Fenosa). 

Han förklarade att företaget övertagit tillstånden och att det bedriver gasutvinning sedan 30 år 

tillbaka, men att det i Marismas-projektet, sedan företaget ansökte om nya tillstånd 2012, 

införlivats en ny verksamhet i form av injicering av naturgas för lagring i den undre delen av 

jordmånen. Detta har följaktligen förvandlats till ett enormt gasutvinnings- och 

gasinjiceringsprojekt, som har delats upp i fyra delprojekt som ett sätt att underlätta 

handläggningen och genomförandet. Utifrån var de är belägna i Doñana benämns 

delprojekten: Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental och Aznalcázar. 

Delprojektet Marismas Occidental, alldeles i mitten av Doñanaområdet, i ett område som för 

närvarande inte kunnat inbegripas i det skyddade området, är det enda av delprojekten som 

beviljats alla de tillstånd som krävs för att kunna genomföras. Det fordrar en rad olika 

anläggningsarbeten, nämligen följande: 

De tretton brunnar som finns för närvarande måste omvandlas till en infrastruktur för lagring 

av gas. 

Arton nya brunnar måste öppnas och driftsättas, först för utvinning och sedan för injicering. 

Ett 65 km långt nät av sammanbindande gasledningar utspritt över Doñanaområdet behöver 

anläggas. 

Plattformen Salvemos Doñana motsätter sig projektet eftersom de vetenskapliga rapporterna 

från offentliga forskningsorgan bekräftar att det finns risk för inducerad seismisk aktivitet 

som kan bli katastrofal. Centro Superior de Investigaciones Científicas (det överordnade 

centrumet för vetenskaplig forskning), CSIC, och Instituto Geológico y Minero de España 

(Spaniens geologi- och gruvinstitut), IGME, bekräftar inte med vetenskaplig säkerhet att 

seismiska risker kan uteslutas. Rapporter från forskare vid Huelvas universitet visar på risken 

för inducerad seismisk aktivitet. Enligt dem är det ett belagt faktum att det förekommer 

seismisk aktivitet i området. Enligt Juan Romero finns det ett föregående fall som utmynnade 

i ett misslyckande, en felslagen liknande erfarenhet i Castellón (i Spanien), känt som 

Castor-projektet för gasinjektion tvärsigenom en vattenförekomst, som ställdes in efter en våg 

av jordbävningar 2013. 

Ecologistas en Acción motsätter sig projektet eftersom Doñana utgör ett skyddat område som 

fungerar som en symbol för bevarande för Europa. Doñana består av en mosaik av olika 

livsmiljöer och är en reservoar för biologisk mångfald med sina 4 800 arter, motsvarande 

75 % av den biologiska mångfalden i Europa. Projektet Marismas och dess fyra delprojekt 

följer inte Spaniens och EU:s regelverk i fråga om miljö och miljöbedömning: ”På grund av 

att de fyra projekten påverkar samma akvifer och samma system av plattor och förkastningar 

anser jag att den seismiska risk som detta projekt innebär är tillräckligt stor för att man, i 

enlighet med försiktighetsprincipen, ska stoppa dess godkännande och genomförande, på 

samma sätt som man gått till väga tidigare med andra projekt eller problem som kunnat 

påverka bevarandet av Doñana”. I Doñana fanns det en akvifer som var särskilt påverkad: 

vattenförekomsterna La Rocina och Almonte, som ingår i Natura 2000-nätverket. 
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Ecologistas en Acción tog upp följande fyra överträdelser: 

1. Programplanering utan strategi 2006 (utan strategisk miljöbedömning) 

2. Fragmentering av miljökonsekvensbedömningen – och ackumulerade effekter 

3. Utan analys av inducerade seismiska risker (jfr mål C-50/09 EU mot Irland) 

4. Underskattning av undersökningsområdet 

 

 Världsnaturfonden (WWF): Felipe Fuentelsaz och Juanjo Carmona 

Efter år av politisk overksamhet inför det olagliga jordbruket håller den akvifer som ger liv åt 

Doñana, och därmed de livsmiljöer och arter som gör Doñana till en unik plats, på att 

tömmas. Till kritiken från WWF ansluter sig Andalusiens ombudsman, Spaniens ombudsman 

och Doñanas biologiska station (CSIC). 

Situationen är särskilt bekymmersam med tanke på de värden som finns på platsen, som 

utsetts till nationalpark (1969), biosfärreservat (1981), Unesco-världsarv (1994) och våtmark 

av internationell betydelse genom Ramsarkonventionen avseende våtmarker (1982). 

Enligt WWF har det vatten som når fram till våtmarkerna, enligt befintliga offentliga 

uppgifter, minskat med 80 % i förhållande till de naturliga nivåerna, och 1 000 olagliga 

brunnar och 3 000 hektar olagliga odlingar håller fortfarande på att torrlägga den 

vattenreservoar som Doñana är beroende av för sin överlevnad. Den olagliga och ohållbara 

vattenanvändningen påverkar naturlandskapet i Doñana allvarligt och har lett till minskad 

biologisk mångfald och uttorkade laguner. 

Utifrån vetenskapliga fakta kan man dra slutsatsen att vattenförekomsterna, liksom 

ekosystemen i naturområdet Doñana och dess omgivning, är i sämre skick än vad som anges i 

de befintliga planeringsdokumenten, vilket innebär att europeiska regler såsom ramdirektivet 

för vatten och habitat- och fågeldirektiven inte efterlevs. Förändringarna av växtligheten, 

uttorkningen av laguner, flera fiskarters försvinnande, det faktum att vissa fågelarter minskar i 

antal tillsammans med den tilltagande eutrofieringen och de invasiva arterna vittnar om detta. 

Framför allt äventyras bevarandet av de mest hotade vattenfågelarterna allvarligt, och en av 

de relevanta orsakerna till detta är att människor förändrat våtmarkens översvämningssystem. 

EU-direktiven innebär en skyldighet att vidta särskilda bevarandeåtgärder avseende de 

ekologiska krav som livsmiljöer och arter ställer, i syfte att garantera en gynnsam 

bevarandestatus, liksom överlevnad och reproduktion i utbredningsområdet, för fåglar. 

Tendensen vad gäller vattenstatusen och bevarandet av den biologiska mångfalden i Doñana 

är, sammantaget, negativ. Doñanas akvatiska ekosystem är utsatt för belastning genom å ena 

sidan den globala förändringen och å andra sidan den särskilda belastning som uttag och 

förorening av grund- och ytvatten innebär. Detta har inte bara en direkt inverkan på Doñanas 

aktuella status, utan hindrar även Doñana från att uppväga klimatförändringarnas effekter. 

Unescos världsarvskommitté varnade för sin del, i sitt beslut om Doñana 2017, för att den 

”med oro noterade slutsatserna i årsrapporten för 2016 från Confederación hidrográfica del 

Guadalquivir (vattenmyndigheten för Guadalquivir), vilka bekräftade att den nuvarande nivån 
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på och användningen av de underjordiska resurserna vad gäller en betydande andel av 

grundvattenförekomsterna, om ingen förändring sker, skulle äventyra deras goda status och 

den goda statusen på de livsmiljöer ovan jord som är beroende av dem”. Slutligen, och 

likaledes på internationell nivå, har kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot 

Spanien (med anledning av en anmälan från WWF) på grund av misskötsel av vattnet i 

Doñana, och därigenom bristande efterlevnad av fågel- och habitatdirektiven samt 

ramdirektivet för vatten. 

Med anledning av den dåliga vattenstatusen i Doñana tvingades WWF 2016 att samla in den 

senaste heltäckande information som fanns tillgänglig om bevarandestatusen för livsmiljöer 

och arter, liksom ett stort antal vetenskapliga publikationer om ekosystemen och 

vattenförekomsterna i Doñana. Parallellt anordnades i maj 2016 en workshop för 

vattenexperter i Doñana med mer än 20 framstående forskare och tekniker för att jämföra och 

komplettera nämnda information. Dessa experter var överens om att bevarandestatusen i 

Doñana är sämre än vad som återges i de spanska och andalusiska myndigheternas 

planeringsdokument om Doñana. 

Med hjälp av all denna information utarbetades rapporten ”Vattenstatusen i Doñana: En 

utvärdering av statusen på vattnet och ekosystemen i det skyddade området”, en av de mest 

heltäckande och uttömmande vetenskapliga analyser som hittills genomförts avseende 

statusen på såväl grund- som ytvattnet i Doñana och de konsekvenser som dess försämring 

har för ekosystemen. En av de mest framträdande konsekvenserna är nedgången i bestånden 

av vattenfåglar som är beroende av en våtmark i gott skick, som till exempel den akut hotade 

marmoranden. Lagunerna i gränsområdet mellan stabila och rörliga sanddyner (”lagunas 

peridunares”) (av vilka flertalet är tillfälliga och några permanenta, och vilka utgör ett av de 

naturinslag som gör Doñana så speciellt) håller på att torka ut utan att det går att hejda. Och 

mer än 40 % av de trollslände- samt flick- och jungfrusländearter som fanns där har 

försvunnit. 

Precis som det varnas för i WWF:s analys, som utgår från statens officiella data, har den stora 

akvifer som försörjer våtmarken minskat dramatiskt sedan 1970-talet, vilket bekräftas år efter 

år i rapporter från avrinningsområdets förvaltningsorgan. För närvarande är kontrollen av hur 

vattnet i Doñana används så svag att man inte ens känner till den totala mängd som varje år 

tas ut från vattenreservoaren. Experterna drog slutsatsen att det skulle ta mellan 30 och 60 år 

för akviferen att återhämta sig helt från överexploateringen i dag, efter det att kraftfulla 

åtgärder vidtagits mot den olagliga och ohållbara vattenanvändningen i omgivningen. 

Med tanke på Doñanas aktuella status behövs det brådskande åtgärder för att vända den 

pågående tendensen mot en försämring. Däribland följande: stängning av olagliga brunnar 

och kontroll av grundvattenuttaget, bättre bevattningsmetoder i Doñanas omgivning, 

minskning av de diffusa föroreningarna, omlokalisering av tätorten Matalascañas borrningar 

och förbättrad rening av det vatten som når Doñana, samtidigt som vattenförvaltningen 

förbättras och man får lokalbefolkningen att engagera sig genom att visa att en god 

vattenstatus i Doñana gynnar befolkningen. 

Grundvattnet är av avgörande betydelse för underhållet av Doñanas våtmarker. Därför beror 

återhämtningen av dessa ytor, på medelfristig och lång sikt, bland annat på en god status på 

den så kallade akvifer 27 eller ”grundvattenförekomsten” (Almonte–Marismas, uppdelad i 

fem underenheter i den aktuella hydrologiska planen för Guadalquivir, 2015–2021). WWF 
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drar, baserat på data och grafer i rapporten från 2017 från vattenmyndigheten för 

Guadalquivir, slutsatsen att grundvattnets piezometriska nivå inte har återhämtat sig sedan 

den senaste stora torkan inträffade i mitten av 1990-talet. Trots nederbördsregistren som visar 

år med extrem nederbörd är 81,25 % av sektorerna i samma skick eller sämre än för 24 år 

sedan. Den okontrollerade, ohållbara och ofta olagliga ökningen av jordbruk med intensiv 

bevattning omkring Doñanas nationalpark är det största hotet mot detta världsarvs framtid. 

Sedan mer än ett decennium har konstbevattningen omkring Doñana övervakats med 

markinspektioner och satellitövervakning för att kontrollera och bekämpa ökningen av den 

konstbevattnade ytan. För att organisera kaoset av grödor som omger Doñana godkände 

Andalusiens regionala regering tillsammans med den centrala regeringen, efter sju års arbete 

och i samråd med jordbrukarna, 2014 den så kallade Plan de la Fresa (jordgubbsplanen) eller 

den särskilda planen för Corona Forestal (Särskild plan för förvaltning av bevattnade områden 

norr om Corona Forestal i Doñana). Trots att den särskilda planen har genomförts av 

myndigheterna breder de bevattnade områdena fortfarande ut sig. Den senaste rapporten från 

WWF uppger att 365 nya hektar med intensivt bevattnad mark har uppkommit mellan 2016 

och 2018 i området omkring den särskilda planen för Corona Forestal. Dessa nya åkermarker 

tillkommer de 1 680 hektar som har tillkommit mellan 2004 och 2015, det år då man officiellt 

förbjöd den okontrollerade utbredningen av bevattnad åkermark omkring Doñana. 

I allmänhet består merparten av den odlade ytan av grödor som odlas under plast. Under de 

senaste åren har blåbär varit den vanligaste grödan. 

Denna utbredning är inte endast oroande på grund av dess omedelbara effekt, utan även på 

grund av dess inverkan på medelfristig och lång sikt med tanke på att myndigheterna varken 

förhindrar utbredningar eller ingriper när de upptäcks av agenter eller rapporteras av WWF. 

Dessutom är de som visar sig vara olagliga vanligtvis lönsamma i den nuvarande situationen, 

eftersom varje skörd ger större vinst än de få ekonomiska sanktioner som åläggs dem. 

 ASAJA Andalucía: Emilio Vieira; Eduardo Martín: generalsekreterare, ASAJA 

Sevilla 

ASAJA har suttit i styrelsen och rådet i Doñana i 20 år; de företräder jordbrukarna och är 

mycket oroade över statusen på akviferen och situationen för jordbruket och boskapen. Deras 

uppgifter skiljer sig från WWF:s, men de håller med om att det finns ett problem i den norra 

delen av parken, eftersom öppnandet av vattenbrunnar tillåtits. Det är nödvändigt att hitta en 

lösning på denna situation och skilja laglig bevattning från olaglig, eftersom det uppstår illojal 

konkurrens till fördel för den olagliga bevattningen. Det finns fler lagliga jordbrukare än 

olagliga som inte ägnar sig åt skadlig bevattning utan är hållbara och föredömliga (t.ex. 

risfältet i Sevilla). Det är inte rättvist att dra alla jordbrukare över samma kam. Det finns 

register för stängning av brunnar och myndigheterna agerar, dock kanske för långsamt. 

Jordbruket försörjer livet omkring parken och påverkas av den långvariga torkan. Att tala om 

vatten är att tala om jordbruk, och i detta fall hållbart jordbruk. 

Pál Csáky tackade för svaren och förklaringarna från alla parter och framhöll att dialogen 

hade varit mycket givande. Han tackade alla för den nya informationen som hade lämnats och 

betonade att hantering av parken Doñana är komplex. Han övergick till frågorna: 

Rosa Estarás framförde att man måste hitta en balans mellan bevarandet av akviferen och 

jordbruket och tackade samtliga deltagare för deras bidrag. 
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Soledad Cabezón frågade om klimatförändringarnas faktiska inverkan på Doñana och hur 

olagliga brunnar ska bekämpas. Juanjo Carmona svarade angående klimatförändringarna att 

det stämmer att de påverkar Guadalquivirs flodmynning och förlusten av stranden i 

Matalascañas, och efterlyste snabba lösningar för Doñana. Felipe Fuentelsaz svarade 

angående olagliga brunnar att bevakningsarbetet var otillräckligt (antalet vakter hade ökats 

från en till fem). Han begärde förebyggande åtgärder för odlingar som är olagligt bevattnade, 

beslag av olagliga brunnar och påpekade att registren upphörde att gälla på grund av 

otillräcklig behandling samt att de enda brunnarna som skulle stängas var de som kunde 

ersättas med ytvatten genom överföring. Han begärde att olagligt bevattnade åkermarker 

skulle stängas. 

Miltiadis Kyrkos framförde att det är nödvändigt att övergå till ren energi i stället för gas, och 

efterlyste en fortsatt stängning av olagliga brunnar samt en utveckling av hållbart jordbruk. 

Han frågade om eventuella läckor. Lacalle svarade att seismiciteten som orsakas av gastrycket 

kan vara farligt och att det verkligt viktiga var att fastställa om gaslagringsanläggningen 

verkligen fortfarande var nödvändig för att tillhandahålla gas. Han sa att läckor var möjliga 

och att utan ordentliga filter skulle marken förorenas. Han sa att det finns alternativ. Projektet 

var spekulativt: att lagra gas och använda den vid behov. Lagringsanläggningen hade byggts 

vid en tidpunkt då en hög gasförbrukning förväntades (2006), och kanske inte längre behövs. 

Möte i Sevilla den 19 september med myndigheter från Andalusiens regionala regering 

 José Fiscal López, regional minister för miljö och territoriell planering 

Doñana är ett naturområde som omfattar Doñanas nationalpark som sedan 1999 har förvaltats 

som Doñanas naturområde (120 000 hektar). Doñana har en unik biologisk mångfald med 

kännetecknande arter såsom spansk lo och spansk kejsarörn. Bland många andra beteckningar 

och utmärkelser har området betecknats som reservat för fågelskydd, reservat för djurskydd; 

det är del av det europeiska ekologiska nätverket Natura 2000 och har betecknats som biosfär-

reservat och världsarv av Unesco. 

För Andalusiens regionala regering är Doñana en absolut prioritet inom miljöområdet. 

Området förvaltades tidigare av staten och har sedan tio år tillbaka förvaltats av den regionala 

regeringen. Det är ett område som historiskt sett har hotats av mänsklig aktivitet. I dag är 

hoten mot Doñana följande: klimatförändringarna, gasprojektet och akviferernas status. 

Historiskt har underjordisk naturgas utvunnits i Doñanas omgivningar i flera anläggningar, 

brunnar och gasledningar som tillhör företaget Petroleum Oil & Gas España S.A. som tillhör 

energikoncernen Gas Natural Unión Fenosa. Under de senaste åren har koncernen velat utöka 

sin gasutvinningsverksamhet i området och presenterade fyra nya projekt (Marismas 

Occidental, Saladillo, Marismas Oriental och Aznalcázar) i olika kommuner i provinserna 

Huelva och Sevilla som innebär en förändring av de befintliga verksamheterna med nya 

anläggningar (inhägnade fysiska områden med brunnar och annan infrastruktur), brunnar, 

gasledningar, elledningar och maskiner samt, framför allt, ny lagring av naturgas i gasfickor 

som höll på att borras. 
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En oberoende miljöutredning genomfördes för varje projekt med följande resultat: 

– Marismas Occidental, som ligger utanför gränserna för Doñanas naturområde, fick – trots 

att projektet påverkar ett område av gemenskapsintresse i Natura 2000-nätverket – en positiv 

miljökonsekvensbeskrivning den 13 september 2010, utfärdad av miljödepartementet inom 

ramen för det statliga förfarandet för miljökonsekvensbeskrivning samt ett miljötillstånd den 

15 november 2010, utfärdat av miljödepartementet vid Andalusiens regionala regering. Den 

13 september 2015 beviljades projektet miljötillstånd i två år. Den 10 mars 2016 beviljade 

den behöriga myndigheten för energi – då departementet för industri, energi och turism 

(MINETUR), i dag departementet för energi, turism och digital agenda (MINETAD) – 

tillstånd för projektet. 

– Saladillo, som ligger i Doñanas naturområde, fick en positiv miljökonsekvensbeskrivning 

den 15 januari 2013, utfärdad av miljödepartementet inom ramen för det statliga förfarandet 

för miljökonsekvensbeskrivning. Detta projekt beviljades dock inte tillstånd för anläggning på 

ej byggbar mark i ett skyddat naturområde enligt lag 2/1989, och godkännandet var inte 

förenligt med förvaltningsplanen för naturresurser och planen för användning och förvaltning 

av Doñanas naturområde. Därför kunde projektet inte utföras. 

– Marismas Oriental, som ligger i Doñanas naturområde, fick en positiv 

miljökonsekvensbeskrivning den 15 januari 2013, utfärdad av miljödepartementet inom 

ramen för det statliga förfarandet för miljökonsekvensbeskrivning. Den 8 januari 2016 

utfärdades ett beslut av miljödepartementet vid Andalusiens regionala regering om att neka 

miljötillstånd för detta projekt eftersom det skulle ske i ett skyddat naturområde och med 

tanke på att rådet för verksamhet i Doñanas naturområde den 14 mars 2015 lagt fram en 

negativ miljörapport. Denna rapport krävdes av departementet enligt artikel 21 i lag 8/1999 

om Doñanas naturområde. Därför kunde projektet inte genomföras. 

– Aznalcázar, som ligger i Doñanas naturområde, fick en positiv miljökonsekvensbeskrivning 

den 15 januari 2013, utfärdad av miljödepartementet inom ramen för det statliga förfarandet 

för miljökonsekvensbeskrivning. Den 8 januari 2016 utfärdades ett beslut av 

miljödepartementet vid Andalusiens regionala regering om att bevilja miljötillstånd för detta 

projekt varvid hänsyn tagits till att rådet för verksamhet i Doñanas naturområde den 

14 mars 2015 lagt fram en negativ miljörapport om Marismas Oriental utan att uttala sig om 

projektet Aznalcázar eftersom detta inte ligger i Doñanas naturområde. 

Andalusiens regionala regering ifrågasatte varför ingen lämplig undersökning av de fyra 

projektens synergieffekter och ackumulativa effekter på miljön hade gjorts, framför allt i de 

områden som ingår i Natura 2000, inte minst eftersom den nya verksamheten omfattar en 

permanent lagring av gas. Den regionala regeringen har under årens lopp belyst denna 

omständighet i olika rapporteringsförfaranden som inletts av institutioner såsom 

kommissionen (pilotprojekt 5081/13/ENVI) eller den andalusiska ombudsmannen 

(klagomål 13/1241 och 16/5654). 

Andalusiens regionala regerings ståndpunkt angående gasprojektet är ett tydligt nej inom 

Doñana, och projekten som ligger utanför är knappast heller ideala. En tydlig hållning som 

stöds av CSIC:s studier: studie av Dr. Miguel de Las Doblas Lavigne (CSIC-forskare), som 

säger tydligt i sin rapport att de spanska och portugisiska kustområdena i Cádiz-bukten har en 

aktiv neotektonik med gott om bevis på återkommande jordbävningar och tsunamier, och 

påpekar behovet av att miljökonsekvensbeskrivningen för gasledningsprojektet innehåller en 
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detaljerad geofysisk/tektonisk studie som bedömer den seismiska risken. Därför, med tanke 

på att de fyra projekten påverkar samma akvifer och samma system med plattor och 

förkastningar, är den föreliggande seismiska risk som detta projekt medför tillräcklig för att 

stoppa dess godkännande och genomförande, på grundval av försiktighetsprincipen, tills 

samtliga projekt kan utvärderas i sin helhet av ett fristående och multidisciplinärt 

vetenskapsteam, vilket har varit praxis med andra projekt och problem som har utgjort en risk 

för bevarandet av Doñana. 

Det faktum att de seismiska riskerna med gasinjicering inte tagits med i 

miljökonsekvensbeskrivningen kan tyda på att bedömningen av risken för förorening av 

grundvattnet har ignorerats, på grund av antaganden om nivån av geologisk stabilitet som kan 

ha lett till en underskattning av risken för förorening av grundvattnet. Ministern hänvisade till 

CSIC:s rapport om de incidenter som orsakats av den underjordiska 

naturgaslagringsanläggningen Amposta, känd som Castor-projektet, där de seismiska 

effekterna av injiceringsprocessen avgjorde projektets olämplighet och ledde till att staten 

drog tillbaka tillståndet, trots att miljökonsekvensbeskrivningen var positiv. 

Försiktighetsprincipen är huvudprincipen för all analys av nya projekt som kan orsaka 

eventuella risker för miljön eller naturen. Med tanke på att detta rör en naturlig miljö av 

omätbart värde för Doñana och riskerna dessutom kan påverka säkerheten för såväl 

människor som egendom är det högst lämpligt att begära en omarbetning av 

miljökonsekvensbeskrivningen, och med tanke på att ett av de fyra projekten redan har 

godkänts (Marismas Occidental) är det lämpligt att avbryta det. 

Det andra problemet i Doñana är vattnet, som är parkens själva väsen. Ekosystemet som ger 

parken sitt värde härrör från flodmynningens våtmarker som översvämmas när det regnar. Det 

är viktigt att komma ihåg att akvifer 27 som försörjer Doñana (akviferen Almonte–Marismas), 

ligger i det hydrografiska området Guadalquivir, det vill säga under statlig behörighet. I den 

senaste informationen från vattenmyndigheten för Guadalquivir från juli 2018 går det att se 

att försämringen har avstannat och att grundvattnets nedgång har blivit långsammare. 

Akviferens status i förhållande till den ökade skogsmassan och jordbruket som omger parken; 

dessa är numera ansvarsfulla, lagliga och hållbara. För tio år sedan var detta inte fallet, och 

förvaltningsplanen för den norra delen av Doñanas Corona Forestal infördes som åtgärd. Det 

har varit önskvärt att bibehålla det hållbara jordbruket och bevara Doñana, och främja 

samtliga intressen i området. 400 olagliga vattenbrunnar har stängts, och rättsliga åtgärder har 

vidtagits mot olaglig åkermark och brunnar i skogsområdet. Jordbrukare har fått tillgång till 

ytvatten från vissa reservoarer i Huelva för att säkerställa bevattning och stänga brunnarna. 

Den särskilda planen för förvaltning av bevattnade områden norr om Corona Forestal i 

Doñana 2014 garanterar den brukbara åkermarkens fortlevnad och hållbarhet utan att skada de 

vattendrag som försörjer Doñana. Inom ramen för den autonoma regionens behörighet har 

förfarandena för att reglera situationen slutförts genom att vattenrättigheter beviljats till 

jordbruksarealer som uppfyller fastställda kriterier. Lämpliga kontroller har införts för att 

säkerställa att åtgärderna är verkningsfulla. 226 inspektionsrapporter har tagits fram för att 

verifiera områdets fysiska skick som en preliminär fas för sanktioner och 

rättsliga/administrativa förfaranden. Dessutom har 80 förfaranden inletts mot 

skogsbruksföretag som yrkar sanktioner för olovlig ändrad markanvändning samt 

återställande av marken, vilket påverkar en sammanlagt yta på 302 hektar och som medför en 

skyldighet att stoppa vattenavrinningar som har orsakat dessa risker. 41 vattenavrinningar har 
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stängts av myndigheten för Tinto-Odiel-Piedras och 254 (294 ansökningar har inletts) av 

vattenmyndigheten för Guadalquivir, sammanlagt: 295. 

Överföringen av ytvatten från Tinto-Odiel-Piedras på 14,99 hektar bidrar till 

konstbevattningen, och Finca Los Mimbrales har blivit integrerade i området som är öppet för 

allmänheten, vilket har minskat det konstbevattnade området med mer än 216 hektar. 

Parkens allmäntillstånd är enligt Unesco bibehållet; utrotningshotade arter, såsom den 

spanska lon (LIFE-projektet) och den spanska kejsarörnen, har återhämtat sig. Vi måste 

fortsätta insatserna, men enligt Miguel Delibes (tidigare direktör för den biologiska stationen 

Doñana) ”är parken vid god hälsa” vilket skulle kunna ses följande dag. Det finns viktiga hot, 

och vi måste arbeta så att de inte orsakar permanent skada, men för mig är gasprojektet den 

viktigaste frågan, då det inte är rimligt i dagens läge. 

Pál Csáky tackade för förklaringarna och noterade att frågan om förvaltningen av Doñana och 

dess prioriteringar är komplicerad: olagliga brunnar, olagligt jordbruk, injicering av gas under 

jorden och föroreningar av grundvattnet. Han föreslog att frågor kunde framföras till den 

nationella regeringen vid det framtida besöket till ministeriet för ekologisk omställning i 

Madrid. 

Miltiadis Kyrkos bekräftade att det går att åtgärda de begångna misstagen och att mer resurser 

kan ägnas åt att stänga de olagliga brunnarna. 

Rosa Estarás instämde om nedläggningen av olagliga brunnar och ansåg att de aktuella 

åtgärderna är rimliga. Vad beträffar frågan om naturgas undertecknades 

miljökonsekvensbeskrivningen för tio år sedan av den dåvarande ministern för ekologisk 

omställning och godkändes av Andalusiens dåvarande regionala regering. Om detta ska 

upphävas måste man vara försiktig så att den rättsliga processen inte leder till överklaganden. 

Ministern, Fiscal López, påpekade att staten är medveten om gasprojektets miljöbelastning 

men vill vidta åtgärder med maximal rättssäkerhet med tanke på företagets eventuella 

framtida fordringar (359 miljoner euro i fordringar). Det bästa skulle vara att frångå de 

ursprungliga miljökonsekvensbeskrivningarna och utföra en ny för de fyra projekten som 

helhet. Det faktum att projektet beviljades tillstånd tidigare till en verksamhet som funnits i 35 

år beror på att det fanns andra prioriteringar och en annan problematik, men i dag har 

projektet förändrats och i stället för att utvinna gas vill man injicera gas. Baserat på de 

vetenskapliga rapporterna från CSIC och IGME vill dock den regionala regeringen ta ett steg 

bakåt, stänga och bordlägga frågan. 

När det gäller de 3 000 hektaren olagligt jordbruk förklarade han att mycket mark används för 

att odla eukalyptus, för vilket odlarna 2004 betalade en jordbruksavgift, men de var avsedda 

för skogsgrödor, och i dag odlades där blåbär. Är de skogs- eller jordbruksmarker? Inte desto 

mindre kommer den regionala regeringen att ge hög prioritet åt att stänga olagliga brunnar. 



 

CR\1180392SV.docx 13/35 PE632.130v03-00 

 SV 

Möte i Sevilla den 19 september med ombudsmannen för Andalusien 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

Ombudsmannen för Andalusien inledde sin föredragning med att förklara anledningarna till 

att en offentlig utredning inletts angående Doñanas naturområde och fortsatte med att 

redogöra för vidtagna åtgärder och slutsatser från utredningen. 

Naturområdet Doñana, ett av Unescos världsarv och del av Natura 2000-nätverket ligger 

mellan två kontinenter och är en exceptionell plats för passage, häckning och övervintring för 

fåglar från Europa och Afrika och har en mycket rik och varierad fauna vilket, tillsammans 

med dess flora, utgör ett unikt ekosystem som anses vara det största naturreservatet i Europa. 

Detta har dock inte förhindrat infrastrukturprojekt och andra åtgärder som har orsakat oro på 

grund av de risker som de kan medföra för bevarandet av detta unika område. Parkens 

utveckling hade föranlett honom att stödja olika åtgärder för att skydda de andalusiska 

medborgarnas grundläggande rättigheter, bland annat rätten till en anständig och adekvat 

miljö. 

Den första av dessa hade varit en källa till oro i många år och handlar om statusen på 

akviferen som försörjer parkens våtmarker och utgör en nödvändig del av dess ekologiska och 

miljörelaterade värde. 

Den andra frågan handlade om ett initiativ från ett gasföretag som har utvunnit från flera 

anläggningar i det skyddade området och dess omgivning i åratal och planerat att bygga en 

gasledning som förbinder dessa verksamheter och samt nödvändig infrastruktur för att 

använda befintliga brunnar som lagringsplats för gas som ska injiceras i marken. 

1. När det gäller statusen på akviferen i Doñana står ombudsmannen inför ett 

befogenhetsproblem, eftersom det slutgiltiga ansvaret för att kontrollera och övervaka 

grundvattnet tillhör ett organ (vattenmyndigheten för Guadalquivir) som står under en 

statlig myndighet, vilket ställer den utanför ombudsmannens befogenhet, som är 

begränsad till att övervaka myndigheter i den autonoma regionen Andalusien. 

För att övervinna denna svårighet använde han de befintliga samarbetsmekanismerna 

med statsombudsmannen och framförde sin oro över grundvattnets status och 

uppmanade vederbörande att utreda möjligheten att utöva sina tillsynsbefogenheter över 

vattenmyndigheten. Detta ledde till att statsombudsmannen inledde en utredning. 

Utöver detta inledde ombudsmannen förfaranden med den regionala myndigheten, i 

synnerhet miljödepartementet, baserat på antagandet att han har befogenhet när det 

gäller skydd av Doñanas naturområde, vilket förpliktigar honom att agera proaktivt mot 

varje situation som kan utgöra ett hot mot reservatet. Ingripandet ledde till en resolution 

som ålägger miljödepartementet att inleda förfaranden för att kräva att 

vattenmyndigheten för Guadalquivir antar de åtgärder som krävs för att skydda 

kvaliteten och kvantiteten hos grundvattnet i Doñana. Dessutom krävde man att 

miljödepartementet, i samarbete med vattenmyndigheten och kommunerna i området, 

antar åtgärder för att lösa de huvudsakliga problem som påverkar grundvattnet, vilka 

beror på överexploatering av akviferen till följd av olagliga brunnar som har grävts av 

jordbrukare och jordbrukare som överskrider gränsen för vattenuttag från lagliga 

brunnar samt ökat vattenuttag från akviferen för att förse turistområden i närheten av 

Doñanas naturområde med vatten. 
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2. Med hänsyn till riskerna som härstammar från gaslednings- och gaslagringsprojektet i 

Doñana anser ombudsmannen att detta är ett mycket oroande projekt för såväl stora 

delar av den andalusiska befolkningen som miljörörelsen, olika politiska grupper, olika 

forskare och vetenskapliga institutioner. En stor del av det planerade projektet löper 

genom naturparken Doñana, en annan del genom ett område som ligger intill 

nationalparken Doñana, och i alla fall kommer genomförandet att ske i en miljö som 

inte kan skiljas från dessa skyddade områden. Ombudsmannen anser att utförandet av 

gasledningsprojektet inte är förenligt enligt försiktighetsprincipen med behovet av att 

bevara och vårda naturområdet Doñana och yrkar därför för en definitiv nedläggning av 

projektet på följande grundval: 

 I första hand eftersom det i strid med EU-lagstiftningen inte har skett en 

gemensam bedömning av de fyra projekten innan de nödvändiga tillstånden för att 

utföra projekten beviljades. En integrerad bedömning som tillåter den nödvändiga 

analysen av ackumulerade effekter och synergieffekter på det skyddade 

ekosystemet i Doñanas naturområde. 

 För det andra, eftersom det framgår av CSIC-rapporten att de utförda 

miljökonsekvensbeskrivningarna för var och en av de fyra delarna av projektet 

”varken identifierar eller bedömer riskerna med att injicera gas under jorden”. 

Detta trots det som påpekas av rådet: ”Gasinjiceringsprocessen kan orsaka 

seismiska rörelser, och en bedömning av detta borde ha inkluderats i 

miljökonsekvensbeskrivningen”. 

 För det tredje, eftersom statsombudsmannen, efter att ha analyserat rapporten som 

skickades av Spaniens geologi- och gruvinstitut (IGME), drar slutsatsen att 

projektets placering inte kan anses lämplig och att det inte går att åsidosätta 

hållbarhetsproblemen med utvinning och lagring av gas i Doñana. 

Naturskydd kan inte endast bygga på att vidta åtgärder för att skydda ekologiska värden till 

varje pris, utan det är nödvändigt att balansera skyddet av dessa mot de rättigheter som 

människor som bor i omgivningen har till ekonomisk och social utveckling. Han anser därför 

att det borde vara möjligt att skydda såväl grundvattnet i Doñana och behoven hos de 

jordbrukare och uppfödare som bor i området som utveckling av turism och 

industriverksamhet i närliggande samhällen, men att det är nödvändigt att bekämpa olagliga 

brunnar. 

När det gäller gasledningen och gaslagringsprojektet i Doñana anser ombudsmannen att det 

inte finns tillräckliga skäl som kan motivera riskerna i projektet för det unika ekosystemet och 

bekräftar att försiktighetsprincipen utgör en av axlarna i EU:s miljölagstiftning. Därför är 

slutsatsen om man väger fördelarna med projektet mot det ekologiska värdet av Doñanas 

naturområde att det inte råder något tvivel om vilket som är viktigast: det sunda förnuftet och 

försiktigheten måste få råda. 

Pál Csáky tackade för svaren, inledde frågestunden med att fråga om ombudsmannen för 

Andalusien och statsombudsmannen är överens i sin analys av överexploateringen av 

akvifererna och behovet av en gemensam bedömning av de fyra gasprojekten. 

Ombudsmannen för Andalusien svarade att det stämmer och att han delar samma uppfattning 
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om bevarandet av grundvattnet och behovet av en gemensam bedömning av de fyra 

gasprojekten som inkluderar en seismisk bedömning. 

Miltiadis Kyrkos tackade för svaren och föredragningen. 

Torsdagen den 20 september 2018 

Besök till Doñanas nationalpark – Huelva 

Den 20 september besökte delegationen Doñanas nationalpark tillsammans med José Fiscal 

López, regional minister för miljö och territoriell planering vid Andalusiens regionala 

regering, Juan Pedro Castellano, direktör för Doñanas national- och naturpark, Javier Madrid, 

generaldirektör för miljö och skyddade områden från Andalusiens regionala regering, och 

Miguel Delibes de Castro, tidigare direktör för den biologiska stationen Doñana (1988–1996) 

och nuvarande ordförande för rådet för verksamhet i Doñanas naturområde. 

Ledamöterna besökte platser för olika ekosystem, såsom strand och sanddyner, furuskog och 

buskskog, Vera-Retuerta och våtmarker. Det omfattade en tur på berget vid floden mot 

Cangrejo, Travieso och Caño Guadiamar samt Coto del Rey. Besöket var upplagt enligt 

följande: 

El Rocío – Coto del Rey (buskskog med korkek) – Caño Guadiamar (våtmark) – Travieso 

(våtmark) – Cangrejo (våtmark) – Cherry (våtmark) – Montaña del Río (tallskog och 

våtmark) – Marismillas (tallskog) – Inglesillo – Nationalparkens sanddyner och strand – 

Cerro de los Ánsares (sanddyner, Retuerta och våtmark) – El Puntal (buskskog, Vera och 

våtmark) – Biologisk station (buskskog och Vera) – Los Sotos (buskskog och Vera) – 

La Rocinas besökscentrum. 

Parkdirektören, Juan Pedro Castellano, gav ett antal förklaringar: 

Han berättade att en miljon människor passerar genom Doñanas nationalpark under 

Rocío-pilgrimsvandringen under våren, och upp till 200 000 personer kan bo i byn under 

helgerna. Pilgrimsvandringen är mycket viktig eftersom det är en traditionell vandring som 

ger mycket arbete åt parkförvaltarna. I Doñana förekommer häst- och boskapsuppfödning 

vilket är en av de traditionella näringarna. I Coto del Rey, ett område med buskskog, går det 

att se lodjur, även om de är ganska svåra att upptäcka. Det finns mastik under tallarna, 

landskapet varierar beroende på årstid och ändringarna är kopplade till vegetationens avstånd 

till grundvattennivån. Nu befann vi oss i den torra årstiden. Våtmarkerna översvämmas under 

hösten, och är fullständigt översvämmade under januari–februari. Under våren grönskar de 

och börjar torka. Under sommaren är de helt torra. 

Doñana har 75 personer som arbetar som parkvakter och totalt fler än 120 anställda. 

Nationalparken begränsar antalet privata besökare. Besöksverksamheten har lagts ut på ett 

privat företag. 

Vi gjorde ett uppehåll för att sätta oss in i kartan över nationalparken. Den består av cirka 

120 000 hektar, och området med lerjord är det som översvämmas under vintern. Leran har 
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förts dit av floden när den svämmar över, och området med sand har förts dit av havet. Vi 

begav oss söderut längs Guadalquivir och avslutade resan i Matalascañas. 

Det är viktigt att skilja mellan de olika ekosystemen: Sanden är mycket genomtränglig, medan 

leran är mycket ogenomtränglig. Våtmarkerna och dess ytvatten är beroende av nederbörden, 

och inte av vattnet från akvifererna under jord. Användningen av Doñana är reglerad, och 

olika skyddsnivåer gäller för de olika områdena (parken, buffertområdet och 

övergångsområdet). 

Våtmarkerna i Doñana började skyddas på 1960-talet, eftersom de vanligen torkade ut, var 

smutsiga och drabbade av endemisk malariasmitta. Ingen eukalyptus planterades heller i 

sandområdena. Det har varit möjligt att återställa områden som hade omvandlats. Området 

Marisma gallega, som tidigare brukades, hade återställts och återkopplats till floden. 

Eukalyptusplanteringar har tagits bort. Det finns områden kring nationalparken som omges av 

obevattnad åkermark. I nationalparken finns 30 000 hektar våtmarker och i naturparken 

ytterligare 20 000 hektar med odlingar eller vattenbruk. 

Inom ramen för projektet Doñana 2005, som syftade till att förnya vattenresurserna, 

exproprierade man egendomar som inte längre brukades, tog bort dräneringskanalerna och 

förfinade det gamla vattendraget, Caño Travieso. Dessa åtgärder ingår i projektet för att 

återställa egendomen Caracoles. År 2012 genomfördes arbeten för att återställa 

Caño Travieso, som har försett hela den södra delen av våtmarkerna med vatten, och där 

många änder nu bygger bo. Caracoles var en jordbruksegendom inne i parken där man till och 

med kunde jaga. Längs parken finns risodlingar (omvandlade våtmarker), som översvämmas 

när parken torkar till. Här bygger många fåglar bo. Synergierna mellan risfälten och parken är 

en viktig aspekt. I kanalen mellan murarna finns stora sjöfågelkolonier, både sjöfåglar som 

övervintrar i norra Europa och sjöfåglar som kommer från Afrika. Mellan murarna finns 

flodbädden Guardiamar, där vattnet flyter in från floden. Muren sänktes för att skapa en 

förbindelse med våtmarkerna, men mycket varsamt för att bevara vattenkvaliteten. Vattnet 

rinner längs det återställda Caño Travieso. Vi besökte Lucio del Cangrejo. Återställandet av 

ytvattenförekomsterna i Doñanas våtmarker genomfördes i två steg: återställandet av 

Caño Travieso (slutfört) och Caño Guardiamar, som inte slutförts på forskarnas avrådan. Man 

har i stället prioriterat insatser som gör floden genomtränglig med hjälp av dammluckor. 

Våtmarkerna har ojämna utskjutande partier som fungerar som en fristad för djurlivet, sänkor 

där vattnet strömmar fram, och vattendrag, som dränerar våtmarkerna. Doñana är den park 

som har den rikaste biologiska mångfalden i Europa. Här finns 35 olika livsmiljöer (enligt 

habitatdirektivet) och det finns ingen jordbruksverksamhet, gaskällor eller gasinstallationer 

inne i nationalparken. 

Delegationen förflyttade sig därefter till Doñanas biologiska station (CSIC), där den deltog i 

en rundabordskonferens med forskare. 
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Torsdagen den 20 september 2018 – Rundabordskonferens med forskare i Doñanas 

biologiska station (CSIC) 

 Dr Jordi Figuerola, vice forskningsdirektör, Doñanas biologiska station (CSIC) 

Jordi Figuerola redogjorde för vattensituationen i Doñana. Han förklarade att man kunde se 

långsiktiga förändringar i lagunerna, eftersom lagunernas vattennivå bibehålls på samma nivå 

som grundvattennivån. En historisk studie av vattennivåerna visar att grundvattennivån har 

sjunkit överlag. Det har funnits en tydligt negativ tendens under de senaste 20 åren, vilket 

innebär att lagunerna översvämmas färre dagar under året på grund av att vattenperioden är 

kortare. Lagunerna håller på att torka ut (Laguna del Brezo, Charco del Toro). Konsekvensen 

blir att växtligheten tar över i de områden där det finns permanenta laguner. Laguner som 

Santa Olalla har endast vatten när det regnar. Tidigare var de alltid vattenfyllda. Enligt 

förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet Guadalquivir anses Doñanas laguner vara i ett 

tillfredsställande skick, men det intensiva utnyttjandet av grundvattnet har påverkat 

ekosystemen på vissa mycket viktiga platser. Det finns bland annat mindre vatten tillgängligt 

för sötvattendragen, den naturliga översvämningsperioden för många små våtmarksområden 

har ändrats och saltbalansen i några av dessa har ändrats. Detta leder i sin tur till minskad 

förekomst av vissa arter, såsom sländor och änder. Andra problem med vattensituationen i 

Doñana är att det kommer in vatten med ett överskott av näringsämnen eller gödselmedel från 

jordbruket. Alltför mycket giftigt vatten kommer in i området och Doñanas våtmarker är 

utsatta för en snabb eutrofieringsprocess, med exponentiella ökningar av fosfor och kväve. 

Grundvattennivån sjunker, och vattenuttaget är inte längre hållbart. Jordi Figuerola uppger 

dessutom att uttaget av grundvatten har ökat. Lagunerna bland dynerna och de permanenta 

lagunerna håller på att försvinna, och de tillfälliga laguner som finns kvar är beroende av 

nederbörden. Vetenskapliga belägg visar att både vattenförekomsterna och ekosystemen i 

naturparken Doñana och dess omgivningar är i sämre skick än vad som anges i 

förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet. Förändringen av vegetationen, försvinnandet av 

laguner och flera fisk- och sländarter, den minskade förekomsten av vissa fågelarter i 

kombination med den ökande eutrofieringen och den ökade förekomsten av invasiva arter är 

bevis för detta. 

 Dr Carlos Mediavilla och Santiago Martin Alfageme, Spaniens geologi- och 

gruvinstitut (IGME) 

Carlos Mediavilla och Santiago Martin Alfageme förklarade att 

miljökonsekvensbeskrivningar har utförts för gasprojekten i Doñanas omgivningar, och att 

dessa projekt för närvarande är föremål för påtryckningar från den allmänna opinionen. 

De förklarade att systemet för akvifer 27 ingår i Guadalquivirs vattensystem och att det är 

obestridligt att akviferens vattennivå, dvs. grundvattennivån, sjunker. Förvaltningen bör agera 

och ingripa genom att vidta säkerhetsåtgärder för att bevara akviferen. Det verkliga problemet 

för Doñana är dock omfattningen av den olagliga bevattningen. Det intensiva 

grundvattenuttaget för bevattning, som koncentreras till vissa platser, har haft en allvarlig 

påverkan i form av stora minskningar av nivåerna i de öppna akvifererna och minskningar i 

den naturliga påfyllningen, vilket har ersatts med konstgjord påfyllning, och lokalt har den 

omvända hydrauliska gradienten och grundvattnets ändrade riktning gett upphov till 

försaltning. 
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 Francisco Manuel Alonso Chaves och Antonio Rodríguez Ramírez, (universitetet 

i Huelva) 

Doñana ingår i de seismologiska områdena i den södra delen av den iberiska halvön. Doñanas 

nuvarande geomorfologiska förhållanden påverkas av överskjutningar, med ett system av 

förkastningssprickor: sydväst–nordost och nordväst–sydost. Orografin i grevskapet Huelva 

påverkas av oräkneliga överskjutningar, som i sin tur påverkas av flodnätet. 

Överskjutningarna motsvarar förkastningssprickor, som löper från kontinentalsockeln till ytan 

och skär igenom kvartärformationer. Dessa uppenbara fakta visar att den tektoniska 

aktiviteten i regionen är verklig. IGME:s (Spaniens geologi- och gruvinstitut) egna kartor 

visar att det finns förkastningssprickor i det område där gasutvinning bedrivs. Den tektoniska 

aktiviteten är till och med märkbar i holocena formationer (10 000 år). Hur kan gasprojektet 

påverka akviferen och ytvattnet? Akviferen har en inneboende sårbarhet med höga värden: 

lerjorden, som skiljer Doñanas akvifer från gasformationerna, är inte särskilt genomtränglig, 

och möjliggör visst flöde. Förekomsten av förkastningssprickor och andra avbrott i terrängen 

gynnar vattenutbytet, vilket i sin tur ökar risken för föroreningar. Gasutvinningen bedrivs i 

mycket känsliga områden, och påverkar tillfälliga laguner och bäckar (La Rocina, El Partido, 

Cañada Mayor), som är mycket viktiga för Doñanas vattenförsörjning. Detta hydrodynamiska 

system, särskilt delen nära akviferens vattenutsläpp, är ett av de mest sårbara, och det är här 

som gasutvinningen skulle bedrivas. Gasfyndigheterna är förseglade sedan fem miljoner år 

tillbaka. Det är möjligt att få in gas genom tryck, men vid övertryck uppstår spräckning. Vi 

får inte glömma jordbävningen i Lissabon 1765 och de tretton tsunamin som uppstått under de 

senaste 10 000 åren. Det krävs system för tidig varning och mer kunskap om miljön. 

Ett annat problem med akviferen är överexploateringen och föroreningarna till följd av 

jordbruksverksamhet. Följden av akviferens sänkta vattennivå är att naturlig uppvällning eller 

hål försvinner, som är mycket viktiga under sommaren eftersom de ger vatten under perioder 

av torka. Vattenhålen har försvunnit till 99 procent, och även de artesiska brunnarna har 

försvunnit. Akviferen får vatten från ytvattenavrinning, och för närvarande tillför bäckarna i 

Huelva inget vatten till våtmarksekosystemen i Doñana, vilket i sin tur leder till att lagunerna 

försvinner. För tillfället kommer den enda tillförseln av ytvatten till Doñana från Huelvas 

avrinningsområde, och tillförseln är allvarligt hotad av akviferens minskade piezometriska 

nivåer. Våtmarkerna blir snabbt överväxta på grund av den dåliga förvaltningen av 

flodmynningarna. Återställandet av Arroyo de la Cigüeña som vattentillförsel till Doñana 

(ingår i planen Doñana 2005) skulle ha gett parken ett viktigt vattenbidrag, eftersom dess 

anslutning till Caño Guadiamar i Doñana spelar en mycket viktig roll för tillförseln av vatten 

till Marisma Norte, särskilt under perioder med låg nederbörd. Gruvverksamheten har orsakat 

föroreningar av tungmetaller, och dessutom tillkommer brottet i dammen 1998. Om dammen 

öppnas igen skulle den bli ett hot på nytt. 

Sammanfattningsvis måste man ta hänsyn till de många hoten mot Doñana och vidta 

nödvändiga åtgärder mot de respektive förvaltningarnas ineffektiva agerande. Europa har inte 

råd att förlora detta natur- och kulturarv. 

 Prof dr. Cesar Ranero och dr. Arantza Ugalde, Barcelona centre for Subsurface 

Imaging, Spaniens nationella forskningsråd – CSIC 

Ransero och Ugalde redogjorde inledningsvis för sina professionella meriter och sakkunskap i 

seismicitet (i projekt såsom gaslagringsanläggningen Castor i Tarragona). På grundval av det 
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spanska nationella geografiska institutets (IGN) officiella seismiska katalog förklarade de 

sedan att Guadalquivirs avrinningsområde i Andalusien kännetecknas av låga seismiska 

nivåer. De officiella kartorna över seismisk risk (IGN, 2012) visar ett högsta värde för 

markacceleration på 0,1 för Guadalquivirs flodområde i närheten av Marismas-projektet. Det 

högsta värdet för markacceleration (~0,24) finns i Granada. I Marismas-området har ingen 

seismisk aktivitet över 2,9 observerats under de senaste 30 åren av gasutvinningsverksamhet 

(varav 5 år med injiceringstester). Under driftsperioden för ett lokalt övervakningsnät (från 

31.10.2016 till 17.9.2017), som inkluderade injiceringstest, registrerades ingen jordbävning 

inom 25 km från nätet. Seismiska studier har visat att den potentiellt inducerade seismiska 

aktiviteten är högst 3,5, vilket inte skulle innebära någon ytterligare seismisk fara för den 

naturliga seismiska aktiviteten i regionen. De stora tektoniska förkastningssprickorna i 

regionen har varit inaktiva de senaste 6–7 miljoner åren. Soledad Cabezón inledde 

frågestunden och konstaterade att de två senaste talarna har olika åsikter om de seismiska 

riskerna. Hon förklarade att IGME utvärderade den seismiska risken i området 2010, men 

undrade om situationen var densamma 2017, då tillståndet beviljades. Soledad Cabezón 

påpekade att vattnet är framtiden, som skapar liv och ekonomisk utveckling, och att det finns 

en vilja hos förvaltningarna att bevara parken och skapa en god balans mellan de olika 

användningsområdena. Positiva åtgärder har vidtagits med anledning av hoten mot parken, 

såsom Finca Los Mimbrales och förvaltningsplanen för Corona Norte. Hon förklarade att man 

agerar mot hoten. Naturparken har ändrat den mänskliga aktiviteten så att den är mer hållbar. 

Florent Marcellesi talade om vattenproblemen i Doñana och den seismiska risken i samband 

med gasprojektet till följd av inducerad seismisk aktivitet. 

Forskarna menade att Castor-projektet var annorlunda. Den seismiska aktiviteten berodde på 

ett brott i förkastningssprickan, och inte på inducerad seismisk aktivitet. Förkastningssprickan 

rörde på sig till följd av att tryckförhållandena varierade när gasen injicerades, och 

gasfyndigheten är numera stängd. 

Om villkoren för den injicerade gasens trycknivå respekterades uppstod inga problem med 

seismisk aktivitet. Man hade dragit lärdom av Castor-projektet. 

Torsdagen den 20 september 2018 – besök vid gasanläggningarna Pozo Saladillo och Base 

Marismas i Almonte (Huelva) tillsammans med företaget Gas Natural Fenosa Naturgy 

 Javier Garcia (verksamhetsansvarig, Naturgy), Francisco Velasco Heredero 

(projektchef) och Santiago Ledesma Mateo (tekniker) 

Naturgasproduktionen i omgivningarna kring Doñanas naturpark har pågått i över 30 år under 

säkra förhållanden och utan tillbud. Företagets första mål var att modernisera 

infrastrukturerna för att göra verksamheten säkrare och mer hållbar. Det andra var att 

renovera och utöka infrastrukturen för att utvinna den återstående gasen och därefter använda 

den som lagringsanläggningar. Verksamheterna var indelade i fyra delprojekt: Aznalcázar, 

Marismas Oriental, Marismas Occidental och Saladillo.  

• De flesta brunnar finns redan, och nya kommer endast att borras på befintliga platser. 

• Om möjligt skulle befintliga gasledningar användas, och över 60 % av förlängningarna 

göras av befintliga gasledningar som renoveras. 
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• De nya 20 km gasledning som sammankopplar brunnsplatserna var belägna utanför 

nationalparken och löpte genom obelagda vägar, brandgator och stigar. Den löpte inte längs 

djurens migrationsvägar eller häcknings- eller övervintringsområden. Vägarna för 

gasledningen valdes medvetet för att undvika naturområden av särskilt intresse. 

• Arbetet planerades för att undvika de mest aktiva biologiska perioderna för de flesta av 

de känsliga arterna. Man skulle välja den lösning som säkerställer minst miljöpåverkan och 

skulle vidta en rad olika åtgärder för att minimera inverkan på djur- och växtlivet: 

återbeskogning (11 hektar) och återställande av lodjurets livsmiljö (utsläpp av kaniner osv.). 

• Befintliga gasfält kommer att användas som lagringsanläggningar under jord så att inga 

nya lager byggs. Dessa gasreservoarer är belägna på ett djup av 1 000 meter; 800 meter av 

tjock ogenomtränglig lersten skiljer akviferen från gasreservoarerna. Det finns ett nät för 

kontroll av gasläckor för att upptäcka eventuella effekter på grundvattnet, och akviferen är 

fullständigt isolerad från produktionsledningarna genom flera barriärer. 

Slutsatsen av den fullständiga miljökonsekvensbedömningen blev att effekterna är förenliga 

med Natura 2000-nätverket, vilket också anges uttryckligen i miljökonsekvensbedömningen. 

Vi har en miljösäkerhetsplan för hela projektets livstid, som innehåller alla förebyggande och 

korrigerande åtgärder. Det har aldrig hänt något under 30 års gasutvinning i området. 

• Lämpligheten med gaslagring framgår av det faktum att reservoarer har lagrat naturgas i 

6 miljoner år. Dessutom bekräftade de injiceringstester som gjorts sedan 2005 och som 

analyserats av internationella experter att gaslagringen är lämplig. Ändamålsenligheten 

säkerställs genom den naturliga geologiska strukturen. Villkoret att akviferen 

Marismas-Almonte inte får påverkas har prioriterats, och flera geologiska, hydrologiska, 

seismiska, geotekniska och hydrogeologiska utvärderingar har utförts. De olika risktyperna 

har utvärderats i ett stort antal rapporter, bland annat den seismiska risken. Projektet 

genomförs i ett av de områden i Andalusien där den seismiska aktiviteten är som lägst. Risken 

för inducerad seismisk aktivitet är lägre än de rådande gränserna för naturlig seismisk 

aktivitet, och ger alltså inte upphov till några ytterligare risker. Anläggningarna är utformade 

för att stå emot seismiska effekter, med beaktande av återkomstintervall på 5 000 år. Nätet för 

seismisk övervakning och protokollet för semaforsystemet har genomförts under tillsyn av 

Nationella geografiska institutet (som ansvarar för övervakningen av seismisk aktivitet i 

Spanien), och risken för eventuella effekter om en tsunami skulle uppstå i Cádizbukten har 

uteslutits. 

Dessa gaslagringsanläggningar kommer att komplettera det spanska gassystemet, öka 

Spaniens gasreserver och täcka 10 procent av Andalusiens gasförsörjningsbehov. Projektet 

Marismas skulle komplettera lagringen på nationell nivå och ingår i den nationella 

planeringen för gas- och elsektorerna. Reservoaren för underjordisk lagring av gas är den 

enda i södra Spanien som har en omfattande anslutning för gas som importeras från Algeriet. 

Miljöministeriet har vid flera tillfällen upprepat att miljöbedömningsförfarandet har varit 

korrekt. Europeiska kommissionen anser inte att EU-lagstiftningen har överträtts. Arbetet 

hade delats in i fyra olika projekt på grundval av deras miljöegenskaper, efter vägledning från 

miljöministeriet, och de fyra projekten lämnades in samtidigt och övervakades av både de 

regionala och nationella förvaltningarna. Miljökonsekvensbedömningen innehöll dessutom en 

analys av inverkan på Natura 2000-nätverket och ackumulativa synergieffekter. En lämplig 



 

CR\1180392SV.docx 21/35 PE632.130v03-00 

 SV 

seismisk utvärdering ingick i miljökonsekvensbedömningen. Ingen seismisk aktivitet hade 

registrerats under 30 års verksamhet, tvärtom, den inducerade seismiska aktiviteten i Castor-

projektet uppstod omedelbart efter gasutvinningen. 

Sammanfattningsvis kan följande sägas: 

• Ingen gaslagringsanläggning skulle byggas. Naturgasreservoarerna (som bildades för 

sex miljoner år sedan) skulle återanvändas för geologisk gaslagring när den ursprungliga 

gasen hade utvunnits. 

• Detta kommer inte att medföra några nya verksamheter i området. Gasutvinningen i 

Doñanas naturpark har pågått i över 30 år under säkra förhållanden och utan tillbud. 

• Två tredjedelar av projektets nödvändiga infrastrukturer fanns redan. 

• Miljöbedömningsförfarandena var omfattande och ingen viktig påverkan kunde 

konstateras, vilket samtliga förvaltningar och specialiserade organ intygade. 

• Miljökonsekvensbedömningen visade att det inte fanns några ackumulativa effekter 

eller synergieffekter mellan de fyra projekten. 

• Europeiska kommissionen analyserade miljöbedömningen utan att finna några 

överträdelser av EU-direktiven (PILOT 5081/13/ENVI). 

• Projektet medförde inte några störningar i geologiska formationer eller påverkan på 

akviferen. 

• Projektet medförde inga risker för naturlig eller inducerad seismisk aktivitet, vilket flera 

specialister har kunnat konstatera. Det hade inte förekommit någon seismisk aktivitet under 

mer än 30 års gasutvinningsverksamhet. (Den studie som felaktigt tillskrivits CSIC, utförd av 

dr Miguel de Las Doblas Lavigne, bör inte beaktas som en officiell CSIC-rapport eftersom 

CSIC:s ordförande nekat till institutionens upphovsmannaskap över den, varvid utarbetandet 

av den och ansvaret för den helt och hållet åligger ovannämnda person).  

• Projektet hade ingen hydrologisk påverkan och påverkade inte akviferen. 

Florent Marcellesi frågade om platsen för projektet under Doñana var lämplig. Marcellesi 

informerades om att hela lagringsprojektet Marismas är beläget utanför Doñanas 

nationalpark, och att företaget inte godtyckligt valt platsen. Den hade valts för att den är en 

naturlig lagringsplats för gas (som bildades för 6 miljoner år sedan), det är den enda 

gaslagringsanläggningen som är genomförbar i södra Spanien, och den är strategiskt placerad 

för att lagra gas från Algeriet. Florent Marcellesi undrade vidare om företaget skulle få någon 

ersättning om projektet stoppades eller inte genomfördes, och fick svaret att den direkta 

investeringen i projektet uppgick till 200 miljoner euro under konstruktionsfasen, och att över 

400 personer var direkt involverade i projektet i form av direkt eller indirekt arbetskraft. 

Drifts- och underhållskostnaderna uppgick till omkring tre miljoner euro per år. 

Florent Marcellesi kommenterade det belopp som företaget begärt om projektet skulle stoppas 

(350 miljoner euro) och undrade om intäktsförluster ingick i detta. 
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Torsdagen den 20 september 2018 – Möte med jordbrukarna – Finca Los Mimbrales 

 Eugenio Zambrano och José Joaquín Aguirre (Finca Los Mimbrales) (mötet 

kunde inte hållas på grund av tidsbrist och för att det blev mörkt; de har lämnat 

sina synpunkter skriftligen). 

Framställarna hävdar att de är de enda producenterna i denna region som har rapporterat de 

handlingar som begåtts av olagliga jordbrukare i över 20 år. Den verksamhet som de bedriver 

är fullständigt laglig när det gäller skattebetalningar, arbetskraft, hållbara jordbruksmetoder 

och användning av vatten för bevattning. De gav en överblick av vad som pågår i området: 

Vissa bärodlare stjäl vatten från Doñana, men man får inte dra alla över en kam. De har klagat 

över denna situation sedan 2005. De ingav ett klagomål till Huelvas åklagarenhet för miljömål 

2012 men var tvungna att dra tillbaka anmälan efter påtryckningar från den lokala 

förvaltningen, och lider av konsekvenserna av detta ända sedan dess. 

Framställaren sa att den kommission som inrättats genom Almonte–Marismas-planen 

rekommenderade lågintensivt jordbruk, hållbar turism och åtgärder för att undvika belastning 

från befolkningen kring detta ytterst bräckliga område, men tyvärr hade alla dessa 

rekommendationer fallit i glömska. 

 

I dag ligger uttaget från akviferen säkerligen på 125 hm3. Akviferen är överexploaterad, och 

ingen gör något för att komma till rätta med detta bedrägeri. 

De redogjorde för följande typer av jordbrukare i området: 

 Det finns jordbrukare som är fullständigt lagliga, som bedriver sin verksamhet enligt 

vattenlagen från 1985, har tillräckliga vattenvolymer för bevattning och har sina 

rättigheter registrerade sedan 1968. 

 Det finns delvis olagliga jordbrukare, nämligen bevattningsenheter som till största delen 

utgörs av jordbrukare, samt offentligrättsliga organ med stort ansvar. CHG, den 

gemensamma vattenmyndigheten för Guadalquivir, tilldelar en vattenvolym per hektar 

för bevattning, men det uppskattas att dessa jordbrukare tar ut dubbelt så mycket som 

den lagligen godkända vattenmängden enligt den koncession som de har beviljats för att 

bevattna sina fält. Förvaltningen känner till denna situation, men vill inte göra något åt 

den. 

 Sedan finns det jordbrukare som inte har några bevattningsrättigheter och till och med 

arrenderar kommunal mark utan bevattningsrätt, men ändå gräver en brunn och börjar 

bevattna, med allas vetskap: kommunen, CHG och Andalusiens regionala regering, 

vilket exempelvis är fallet i Lucena och Matalagrana. 

 Slutligen finns det jordbrukare som är fullständigt olagliga. De hugger ned skogen 

(registrerad i Andalusiens skogsregister), gräver en brunn och börjar bruka marken. 

Den lösning som framställarna föreslog var att verkställa lagstiftningen och därmed 

säkerställa lagenligheten. Genomföra revisioner och kontrollera brunnarna, vilket är mycket 

enkelt: varje brunn för bärodling är ansluten till elnätet. Genom att samköra förbrukningen i 

kWh kan man beräkna varje pumps kapacitet och få fram den vattenmängd som tas ut från 
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varje brunn. Med de föreslagna åtgärderna och inspektioner som inleds parallellt skulle 

resultatet bli mer verkningsfullt. 

 Antonio Ramos, Ecologistas en Acción 

(Mötet kunde inte hållas på grund av tidsbrist och för att det blev mörkt; de har lämnat 

sina synpunkter skriftligen). 

Företrädaren för miljöorganisationen Ecologistas en Acción uppmanade Europaparlamentets 

ledamöter att utöva påtryckningar på Spaniens regering och Andalusiens myndigheter så att 

de utan dröjsmål vidtar effektiva åtgärder för att med alla medel förhindra den oåterkalleliga 

försämringen av vattenförekomsterna och naturområdena i Doñana, som naturparken är 

beroende av för att överleva på medellång och lång sikt. Åtgärderna i de olika planer som 

påverkar området är nu en nödvändighet som inte kan vänta längre. Det handlar bland annat 

om följande frågor: 

– Stoppa olagliga uttag och kontrollera uttagen generellt, vilket enligt den gällande 

förvaltningsplanen för avrinningsdistriktet kan ge en besparing på upp till 325 hm3. 

– Minska grundvattenbelastningen. 

– Undanröja olagliga odlingar. 

– Dra in de planerade vattenöverföringarna. 

– Se över användningsrättigheterna för grundvatten i förhållande till det faktiska utnyttjandet. 

– Öka antalet vakter i avrinningsområdet med stöd av teknik för fjärrstyrning och fjärranalys, 

i syfte att anpassa utnyttjandet till vattenanvändningsrättigheterna. 

– Förklara akviferen som överexploaterad och anta en förvaltningsplan för uttagen. 

Han hänvisade till punkt 2.2.3 (83) i Europeiska kommissionens motiverade yttrande över 

överträdelseförfarande 2014/2090 av den 28 april 2016, där man klargör att akviferen under 

perioden 2015–2016 enligt den gemensamma vattenmyndigheten för Guadalquivir var 

föremål för en allmän förvarning. Motsägelserna mellan svaren till kommissionen och de 

uppgifter som har lämnats till vattenkommissionen i rådet för verksamhet i Doñanas 

naturområde är ett tydligt bevis på de olämpliga arbetsmetoder som tillämpas av de 

vattenansvariga i Doñana. Med tanke på dessa motsägelser anser de att Europaparlamentet bör 

kräva att kommissionen inleder ett överträdelseförfarande mot Spanien vid EU-domstolen 

med anledning av en tydlig, uppenbar och fortsatt överträdelse av riktlinjerna för skyddet av 

Doñanas nationalpark. 

Fredagen den 21 september 2018 – Madrid 

Sammanträde med ansvariga vid ministeriet för ekologisk omställning och 

vattenmyndigheten för Guadalquivir 

Pál Csáky, delegationschef, tackade de närvarande och kommenterade att besöket hade utförts 

i en konstruktiv anda och att han ville få en bättre förståelse av de frågor som rör 

miljöskyddet i Doñana, såsom vattenförvaltningen, problemet med olagliga brunnar och hur 

Doñana kan skyddas från industri- och gasverksamhet. Han sa också att han hoppades att 
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resultatet av dessa diskussioner med olika myndigheter och av de tidigare dagarnas besök i 

Sevilla och Doñana skulle hjälpa delegationen att tillhandahålla lämpliga rekommendationer. 

 José Domínguez Abascal, statssekreterare för energifrågor 

Abascal förklarade att Parques Nacionales (Nationalparkerna) är ett oberoende statligt organ 

som inte är den direkta förvaltaren av nationalparken Doñana. Den som hade det direkta 

ansvaret för detta var nämligen Andalusiens regionala regering (staten ägde bara godset 

Las Marismillas). 

Doñanas nationalpark omfattades av högsta möjliga skyddsnivå, inrättades 1969 med stöd av 

lagen och förvaltades genom följande mycket kraftfulla instrument: Planen för användning 

och förvaltning av nationalparken Doñana. Ministeriet ansvarade endast för samordningen av 

verksamhet som var övergripande för alla de olika nationalparkerna. 

 Manuel Menéndez Prieto, generaldirektör för vattenfrågor 

Menéndez Prieto förklarade att vattenförvaltningen var ministeriets ansvar eftersom 

Guadalquivir flyter genom flera autonoma regioner. Dess avrinningsområde förvaltades 

därför av vattenmyndigheten för Guadalquivir och omfattades av ramdirektivet för vatten. I 

nuläget var det förvaltningsplanen för 2016–2021 som gällde, och man höll på att ta fram 

nästa plan (för 2022–2027). 

I samband med åtgärdsprogrammen i den andra cykelns förvaltningsplan för Guadalquivir, 

och med den handlingsplan som åtföljer den särskilda planen för norra delen av Corona 

Forestal i Doñana, har ett stort antal åtgärder fastställts och inletts som ska leda till att 

bestämmelserna i EU:s såväl som nationell och regional lagstiftning uppfylls. I synnerhet kan 

följande framhållas: 

a) Åtgärder för att minska vattenuttaget: 

– Spanska staten köpte godset Cortijo Los Mimbrales (till en kostnad av 50 miljoner euro) i 

Corona Forestal i Doñana och därmed uttagsrätten om 6,8 hm³ vatten/år, den volym som 

tillkommer godset på grund av dess 922 hektar, i syfte att förbättra den kvantitativa statusen 

hos grundvattenförekomsten La Rocina. Denna åtgärd genomfördes 2015, och i det 

omgivande området har man sett en betydande förbättring av grundvattennivån. 

– Under 2015 slutfördes anläggningsarbetet inom ramen för projektet för konsolidering och 

förbättring av bevattningsområdet El Fresno, som avsåg infrastrukturen för överföringen av 

4,99 hm³ ytvatten/år från det angränsande avrinningsdistriktet Tinto Odiel y Piedras. 

Åtgärden konsoliderades i och med den koncession som beviljades i september 2018 och har 

gjort att över 300 brunnar kunnat stängas och ersättas med ytvatten av god kvalitet. Volymen 

kan komma att utökas upp till 15 hm³ eftersom kongressen nyligen har övervägt denna nya 

åtgärd, som anges i förvaltningsplanen. 

– Grundvattenförekomster har ersatts med ytvattenförekomster i området Los Hatos 

(Marismas), och man förberedde nu för flera nya uttag ur floden Guadiamar, vilka skulle 

bidra till att minska grundvattenuttaget i det området (ett av de områden där nivån sjunkit 

mest). 
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b) Kontroll- och övervakningsåtgärder: 

– Övervakning i realtid av bevattningen med hjälp av satellitbilder (fjärravläsning) gör att 

flodbevakningsinsatsen kan bli bättre riktad och prioriteras. 

– Övervakning av akvifererna med sammanlagt 273 portrycksmätare. Det fanns fler 

portrycksmätare i de 2 409 km² akvifererna i Doñana än vad det fanns i de 55 000 km² som 

utgjorde resten av avrinningsområdet (208 stycken). 

c) Styrningsåtgärder: 

– 2017 genomförde vattenmyndigheten för Guadalquivir sammanlagt 668 inspektioner, som 

ledde till 359 klagomålsakter och 107 ärenden om brott mot vattenlagen. 2018 genomfördes 

937 inspektioner, med 328 klagomålsakter och 86 rapporter. 

– Mellan 2017 och 2018 dömdes 276 böter ut, och många av dessa berodde på handlingar från 

tidigare år. 

– Se över användningsrättigheterna för grundvatten i förhållande till det faktiska utnyttjandet. 

315 ärenden hade setts över. En inventering av vattenuttagen hade upprättats. 

– En årlig plan för uttag ur grundvattenförekomsten La Rocina hade utarbetats i samarbete 

med IGME (Spaniens geologi- och gruvinstitut), i enlighet med dekretet från Andalusiens 

regionala regering om förvaltningsplanen och planen för norra delen av Corona Forestal i 

Doñana. En ny sådan plan skulle utarbetas årligen, och i den skulle den högsta volym som får 

tas ut fastställas, 

– Man skulle undersöka om den kunde utvidgas till att även omfatta två andra 

vattenförekomster som inte uppnådde god kvantitativ status (Almonte och Marismas), tidigare 

förklarade som ”hotade vattenförekomster” (den tidigare beteckningen på överexploatering), 

genom inrättandet av användargrupper för respektive förekomst i enlighet med artikel 56 i 

vattenlagen. 

d) Forsknings- och informationsåtgärder: 

– I samarbete med Spaniens geologi- och gruvinstitut (IGME) och Pablo de Olavide-

universitetet bedrevs hydrogeologiska forskningsprojekt. Det rörde sig bland annat om 

utarbetandet av en matematisk modell som stöd för förvaltningen av norra delen av Corona 

Forestal i Doñana och olika kampanjer för övervakning, i synnerhet av lagunområdet i 

nationalparken. 

– Övervakning av lagunerna i Doñana med hjälp av satellitbilder. Vattenmyndigheten för 

Guadalquivir hade gjort en studie om hur de har utvecklats från 1984 fram till nutid. 

 Sergio López, vice direktör för kolväte- och energifrågor 

Han berättade att Spanien lider brist på kolväten och att gas har utvunnits i Marismas sedan 

1988. Möjligheterna att påverka marknaden och begränsa konsekvenserna för konsumenterna 

är ett problem, och därför uppstod planerna på att skapa ett gaslager i Marismas. Projekten 

utgjordes av separata, avgränsade anläggningar. Marismas occidental inrättades genom ett 



 

PE632.130v03-00 26/35 CR\1180392SV.docx 

SV 

kungligt dekret från 2011 och hade en kapacitet på 1 600 MWh. Det var ett litet lager men det 

kunde påverka gasmarknaden. De fyra gasprojekten i Doñana slogs samman under 

2006-2007. Under 2010 utfärdades miljökonsekvensbeskrivningen för Marismas occidental, 

och under 2013 stod den färdig för de tre andra projekten. Alla följer gällande regelverk och 

var fördelaktiga. 

Här bröt Pál Csáky in med en kommentar om att det kanske inte var optimalt att de fyra 

projekten hade utvärderats separat, och att man dessutom inte tagit hänsyn till den seismiska 

aktiviteten. Eftersom den andalusiska befolkningen är motståndare till projektet kanske 

Doñana inte var den lämpligaste platsen för det, och han undrade om man övervägt 

möjligheten att göra en gemensam bedömning av de fyra projekten som även tog hänsyn till 

eventuell seismisk aktivitet i området. 

Vice direktören för kolväte- och energifrågor svarade att när miljökonsekvensbedömningen 

gjordes 2008 undersöktes inte den seismiska aktiviteten men att byggherren hade lämnat in 

seismiska undersökningar i efterhand. 

Under 2010–2013 fanns det inget motstånd från allmänhetens sida mot projektet, och nästan 

inga klagomål inkom mot det då när godkännandeförfarandet pågick, vilket skulle beviljas om 

seismiska undersökningar lades fram. Det fanns seismografer i Marismas occidental, och 

protokollen över den seismiska aktiviteten hade godkänts av IGME. En tvåpartskommission 

hade inrättats bestående av staten och Andalusiens regionala regering för att lösa konflikterna 

kring miljökonsekvensbedömningarna.  

Här bröt Miltiadis Kyrkos in och sa att förvaltningen måste vidta åtgärder i Doñana, att 

lagunerna var uttorkade och att detta påverkade den biologiska mångfalden och arterna där, 

att Doñana var döende, att det inte regnade tillräckligt och att vattenuttag fortfarande gjordes 

ur olagliga brunnar. Vad gäller gasen konstaterade han att myndigheterna hade gett klartecken 

för ett projekt trots att såväl framställare som sakkunniga motsätter sig det och är av en annan 

åsikt. Dessutom gjorde ombudsmannen gällande en sak och företaget en annan. 

Generaldirektören för vattenfrågor svarade att grundvattennivån i akviferen hade förbättrats 

tack vare såväl de åtgärder som vidtagits (stängning av olagliga brunnar, bättre kontroll och 

uppköp av gods) som kontrollen av vattenuttaget ur de lagliga brunnarna. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, ordförande för vattenmyndigheten för 

Guadalquivir 

Ramón Guinea förklarade att vattnet i Doñana förvaltades genom konfederationens årliga plan 

för vattenuttag, som anger bestämmelser om vattenanvändningen och överledning av ytvatten. 

Han sa att grundvattenförekomsten La Rocina var i sämst skick. Den utökade tillsynen, 

kontrollen och budgeten skulle göra det möjligt att stänga de olagliga brunnarna och reglera 

de andra som finns. Riskhanteringen skulle bli effektivare. Det grundvatten som jordbrukarna 

använde skulle bytas ut mot ytvatten (genom överledning från avrinningsområdet Tinto 

Odiel). Han medgav dock att man måste få vattensituationen och den sociala situationen att gå 

ihop, till förmån för ett välfungerande näringsliv. 

Florent Marcellesi frågade hur gasprojektet passade in i ministeriets visioner, om det inte 

fanns andra möjligheter än gaslager, och sa att man måste tänka på de eventuella 

ersättningarna om projektet ändrade riktning under genomförandet, eftersom gasbolaget 
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begärde 350 miljoner euro i så fall. Han frågade också, angående det överträdelseförfarande 

som kommissionen inlett avseende problemet med vattenförvaltningen i Doñana, om man 

hade följt kommissionens rekommendationer eftersom problemet låg i parkens omgivningar, 

som på medellång och lång sikt skulle drabba nationalparken. 

Statssekreteraren för energifrågor svarade att hans ministerium inte skulle ha beviljat ett 

tillstånd för en gasreservoar under dessa förhållanden om undersökningarna hade påbörjats i 

dag. När planeringen för dessa gasprojekt inleddes var den förnybara energitekniken i sin 

linda. Men det administrativa läget som uppkommit måste hanteras på ett rättssäkert sätt, och 

man måste noga överväga vilken ståndpunkt som ska intas. 

Vicedirektören för kolväte- och energifrågor svarade att det 2006 rört sig om 16 olika 

gasprojekt, som grupperats om till fyra stycken som utvärderats samtidigt. De hade sedan inte 

ändrats eftersom det i så fall skulle krävas en ny miljökonsekvensbedömning. 

Generaldirektören för vattenfrågor svarade på frågan om överträdelseförfarandet avseende 

överexploateringen av Doñanas akvifer att de hade fått den formella underrättelsen och ett 

motiverat yttrande, som ministeriet hade besvarat. 

Men viktigast var att undersöka hur akviferen såg ut med hjälp av IGME:s data, och utifrån 

dessa fastställa högsta möjliga uttag i konfederationens årliga plan för vattenuttag (den gällde 

för La Rocina och utvidgades till Almonte Marismas). I nästa förvaltningsplan skulle man att 

överväga inrättandet av en bevattningsgemenskap i Almonte Marismas med en kvantifiering 

av uttagen och deras konsekvenser. I Doñana gjordes en översyn inom Guadalquivirs 

avrinningsområde. 

Pál Csáky ställde här en fråga om räkningen av de olagliga brunnarna och fick svaret att 

ministeriet ville stänga dem men att det var svårt eftersom det var vattenmyndigheten för 

Guadalquivir som ansvarade för påföljderna och att vattenkoncessionerna måste ses över. 

Ministeriet ville i framtiden utöka tillsyns- och bevakningsarbetet genom att inrätta 

portrycksmätare för att kontrollera brunnarna. Det ville att grundvattenförekomsterna skulle 

återhämta sig. Jordbruket kunde använda sig av andra resurser, till exempel ytvatten. 

Människans verksamhet måste kunna anpassas efter miljöskyddet. 

Statssekreteraren för energifrågor svarade att ministeriet bevakar allmänhetens intresse och att 

åtgärder kommer att vidtas tillsammans med den regionala regeringen och 

jordbruksministeriet vad gäller den utbredda nitratföroreningen. När det gäller nivån i 

akviferen sa han att detta hängde ihop med klimatet och att den höll på att förbättras. Vattnet i 

lagunområdet har enligt honom minskat på grund av att skogsvegetation växt upp runt om och 

att avdunstningen ökat på grund av de högre temperaturerna. Doñana har också drabbats av 

klimatförändringarna. 

Han sa att det förvisso var företaget som lämnat över undersökningen om den seismologiska 

aktiviteten men att den granskats av IGME. Slutligen kommenterade han att gasprojektet 

kanske inte skulle ha genomförts i dag, men att man måste komma till rätta med situationen 

på ett rättssäkert sätt. 

Pál Csáky, delegationschef, tackade de närvarande och kommenterade att besöket hade utförts 

i en konstruktiv anda och att han ville få en bättre förståelse av de frågor som rör såväl 

förvaltningen av Doñanas vatten som gasprojektets konsekvenser för parkmiljön. Han sa att 
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resultatet av dessa diskussioner och av de tidigare dagarnas besök i Doñanas nationalpark, 

liksom sammanträdena med framställarna och olika myndigheter, skulle hjälpa delegationen 

att tillhandahålla lämpliga rekommendationer. 
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Allmänt 

Delegationen kunde under besöket konstatera att det fanns behov av en mer fruktbar dialog 

och ett återupprättat förtroende mellan framställarna och ansvariga myndigheter. Överlag 

hade myndigheterna, jordbrukarna, jordbrukets branschorganisationer och vattenmyndigheten 

för Guadalquivir hållit fast vid att Doñanas akvifer uppfyllde kraven i ramdirektivet för vatten 

och att den höll på att återhämta sig, medan framställarna och forskarna försäkrat att det var 

tvärtom. De sistnämnda hade dessutom uppgett att det kunde röra sig om överträdelser av 

habitat- och fågeldirektiven, såsom bristen på ytvatten till följd av den torka som hela Spanien 

drabbats av i fyra års tid, och föroreningar av ytvattenförekomsterna och deras dåliga skick, 

vilket påverkade olika Natura 2000-platser.  

Besöket tydliggjorde vilken vattenbrist södra Spanien led av till följd av 

klimatförändringarna, turistverksamheten och bevattningsbehoven. För en skyndsam 

återhämtning av akviferen behövdes fler adekvata åtgärder vidtas, såsom begränsning av 

vattenuttaget och att endast laglig sondering tillåts. 

Forskarna hade visat att exploateringen av Doñana lett till en minskning av naturligt 

förekommande arter och föreslagit tänkbara åtgärder för att minska konsekvenserna i 

nationalparken, som skyddas av habitat- och fågeldirektiven och Ramsarkonventionen och har 

klassats som biosfär-reservat av Unesco. De olika berörda parterna (forskare, sakkunniga och 

ekologer) har framhållit följande problem när det gäller Doñanas akvifer: olagliga brunnar 

och vattenföroreningar. I detta avseende har Unesco i sin senaste rapport erkänt de insatser 

som redan gjorts. 

Under besöket hade delegationen noga studerat projektet för anläggande av en gasledning och 

ett gaslager i Doñana, som bestod av fyra delprojekt: Aznalcázar, Marismas Oriental, 

Marismas Occidental och Saladillo. Delegationen hade mottagit yttranden från den lokala 

förvaltningen och vissa organisationer som ifrågasatte varför ingen ordentlig undersökning av 

de fyra projektens synergieffekter och ackumulativa effekter på miljön hade gjorts, framför 

allt i de områden som ingick i Natura 2000. Delegationen fick även veta att de ifrågasatte 

varför undersökningarna om den seismiska aktiviteten i projektområdet genomförts i 

efterhand och inte tagits i beaktande vid tidpunkten för miljökonsekvensbedömningen. 

Med tanke på gasprojektets konsekvenser för den naturliga miljön i Doñana, i syfte att bevara 

ett unikt ekosystem, och med beaktande av försiktighetsprincipen, ansåg delegationen att det 

krävdes en kompletterande integrerad undersökning av de fyra gasprojekten, inbegripet en 

utvärdering av den seismiska aktiviteten. Detta skulle stärka den nödvändiga analysen av 

synergieffekterna och de ackumulativa effekterna av projektet som helhet. 

Delegationen var också medveten om att man för att komma till rätta med situationen måste 

undersöka vilka åtgärder som kunde vidtas som var i linje med förfarandet, med största 

möjliga rättsliga säkerhet och rättsliga garantier för de inblandade parterna. 

Delegationen förklarade att medlemsstaterna måste genomföra och tillämpa EU:s lagstiftning, 

och att problem måste tas upp först på lokal, regional och nationell nivå genom dialog och 

samarbete mellan myndigheter och allmänhet. 
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Rekommendationer 

1. Utskottet för framställningar betonar att Doñana, på grund av sitt strategiska läge, är en 

miljö med en unik biologisk mångfald, bland de största i Europa med en stor mångfald 

av ekosystem, en betydande mängd djur och växter, däribland akut hotade arter såsom 

kejsarörnen, den spanska lon och den moriska landsköldpaddan, och att parken även är 

en del av migrationsvägen för miljontals fåglar varje år. 

2. Utskottet för framställningar anser att vattenförvaltningssystemet i Spanien bör 

genomföras ytterligare, så att all eventuell fördelning av vattenanvändningen måste 

uppfylla miljökraven i ramdirektivet för vatten och förvaltningsplanen för Guadalquivir 

så som för närvarande är fallet och med beaktande av de miljömässiga, sociala och 

ekonomiska kraven. 

3. Utskottet för framställningar uppmanar kommissionen att informera om vilka framsteg 

som görs när det gäller framställningarna nr 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 

0257/2013 och 0260/2018 och alla pågående klagomål om exploateringen av Doñanas 

akvifer, liksom om gasprojekten i området, eftersom man å det snaraste måste hitta 

lösningar för att motverka förstörelsen av Doñana genom att minska belastningen på 

ekosystemen, skapa förenlighet med en modell för hållbart jordbruk och främja den 

ekonomiska och sociala utvecklingen i området. 

4. Utskottet för framställningar uppmanar kommissionen att noga granska situationen i 

Doñana i nästa rapport om genomförandet av ramdirektivet för vatten så som 

vattenmyndigheten för Guadalquivir redan gör. Utskottet uppmanar kommissionen att 

granska hur EU:s lagstiftning tillämpas med avseende på andra cykelns förvaltningsplan 

för avrinningsdistriktet Guadalquivir. 

5. Utskottet för framställningar uppmanar de nationella myndigheterna att fortsätta arbeta 

tillsammans med de regionala och lokala myndigheterna, icke-statliga organisationer, 

forskare, jordbrukare, företrädare för jordbrukets branschorganisationer och det civila 

samhället och föra en konstruktiv dialog med dessa för att göra dagens viktiga 

åtgärdsplan (som erkänts av Unesco i dess senaste rapport från 2016) till en övergripande 

och genomförbar plan som inbegriper de åtgärder som krävs för akviferens återhämtning. 

6. Utskottet för framställningar beklagar det tillåtna utnyttjandet av mark som de lokala 

myndigheterna klassificerat som skog för att, bland annat, odla jordgubbar, eller 

borrandet av brunnar utan tillstånd, och kräver att man vidtar de åtgärder som behövs för 

att stoppa detta. 

7. Utskottet för framställningar uppmanar de nationella, lokala och regionala myndigheterna 

och vattenmyndigheten för Guadalquivir att fortsätta att arbeta tillsammans och verka för 

stängandet av alla olagliga brunnar och att omedelbart stoppa olagliga vattenuttag, och att 

som en försiktighetsåtgärd stoppa användningen av otillåten infrastruktur (uttag av vatten 

från mindre vattendrag och gölar) genom att omedelbart avveckla den. Utskottet kräver 

att inspektörerna skyddas och att deras arbete förstärks genom att öka de befintliga 

material- och personalresurserna. Utskottet vill se en ökad säkerhet samt en större närvaro 

av säkerhetspersonal och polis, och att relevanta sanktionsförfaranden inleds mot dem 

som äger dessa infrastrukturer. 
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8. Utskottet för framställningar uppmanar de nationella myndigheterna att verkställa 

överföringen av 19,9 kubikhektometer från avrinningsdistriktet Tinto Odiel y Piedras till 

avrinningsdistriktet Guadalquivir, såsom godkändes i oktober 2018 av Cortes Generales, 

samt att genomföra denna överföring i praktiken. 

9. Utskottet för framställningar uppmanar kommissionen och Europaparlamentet att beakta 

och erkänna, såsom Unesco gjorde 2016, administrationens insatser och noggranna 

övervakning av grundvattnets tillstånd, och belyser den särskilda planen för förvaltning 

av bevattnade områden i Doñanas skogsområde, som utarbetades och godkändes av den 

regionala myndigheten 2014, vattenplanen från 2017 för Guadalquivir och Tinto Odiel y 

Piedras från vattenmyndigheten för Guadalquivir, eller samma administrations nya 

”riskförklaring” som ytterligare kommer att stärka kontrollen. 

10. Utskottet för framställningar uppmanar de behöriga myndigheterna samt kommunerna, 

miljöorganisationer, jordbrukare och jordbrukets branschorganisationer i området att se 

till att den särskilda planen efterlevs och att rapportera om nya tillkomster som hotar 

jordbrukssektorn i Doñana och dess anseende. 

11. Utskottet för framställningar efterlyser antagandet och genomförandet av en plan för 

vattenuttaget ur akviferen. Utskottet vill att det fastställs hur mycket vatten Doñanas 

ekosystem behöver för att de bevarandemål som tidigare satts upp för det skyddade 

området ska kunna uppnås. Utskottet kräver att planens genomförande underlättas och att 

det anslås medel från programmet för landsbygdsutveckling i Andalusien för att förbättra 

jordbrukarnas bevattningsmetoder. Dessutom bör offentligt bistånd utformas för 

genomförandet av miljömässigt förenliga system. 

12. Utskottet för framställningar kräver en effektivare rening av det vatten som släpps ut i 

Doñana, och en minskning av de omfattande föroreningar som härrör från jordbruket och 

industrin. Inte all jordbruk i Huelva-området utgör ett hot mot Doñanas naturpark, utan 

det olagliga och okontrollerade vattenuttaget. Utskottet understryker vikten av att minska 

vattenstressen genom att stoppa det olagliga och okontrollerade vattenuttaget, liksom att 

förse jordbrukarna med de resurser och den teknik som krävs för att anpassa sig till de 

utmaningar som klimatförändringarna medför, i strävan efter att bevara balansen mellan 

områdets miljöhållbarhet och den ekonomiska utvecklingen. Man måste säkerställa att det 

vatten som rinner ut i Doñana renas ordentligt och fortlöpande kontrolleras. Utskottet är 

bekymrat över att den mängd vatten som ska renas överstiger reningsanläggningens 

faktiska kapacitet, i synnerhet under sommarperioderna. Utskottet uppmanar 

kommissionen att sätta igång en särskild plan för hållbarhet inom och bevarande av 

parken Doñana och dess omgivningar.  

13. Utskottet för framställningar kräver att vattenförvaltningen i Doñana förbättras 

ytterligare, och efterlyser samordning myndigheterna emellan. Förvaltningen bör bygga 

på en vetenskaplig och teknisk grund, och allmänheten bör aktivt medverka genom att 

miljöorganisationer, lokalbefolkningen, de lagliga jordbrukarna och företrädarna för 

jordbrukets branschorganisationer samt vattenanvändarna görs delaktiga i 

beslutsfattandet. På så vis bidrar de till såväl det värde som Doñana och dess ekosystem 

medför för deras livskvalitet och för näringslivet i området – alltid med uppfyllande av 

stränga kriterier för miljömässig hållbarhet i enlighet med EU:s principer om 

förebyggande och försiktighet – som till en bättre förvaltning och minskad belastning. 
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14. Med tanke på att klimatförändringarna är en extra faktor när det gäller minskningen av 

Doñanas vattenresurser, och att kampen mot klimatförändringarna är en av de största 

utmaningarna inför framtiden, uppmanar utskottet för framställningar kommissionen att 

upprätta beredskapsplaner för att förhindra och/eller bromsa upp dess konsekvenser. 

Utskottet uppmanar kommissionen att stödja och stärka projekt för forskning om 

hållbarhet för vattenresurser i Sydeuropa, som t.ex. Prima inom ramen för Horisont 2020, 

vilket kommer att fortsätta i Horisont Europa. 

15. Utskottet för framställningar uppmanar de kommunala, regionala och nationella 

myndigheterna, tillsammans med EU, att inleda en plan för förebyggande och föryngring 

av Doñanas park för att förbättra dess naturresurser och bevarandet av den. 

16. Utskottet för framställningar uppmanar samtliga myndigheter som ansvarar för 

gasprojektet i Doñana att genomföra en kompletterande gemensam utvärdering av de 

fyra gasprojekten (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental och Aznalcázar), 

inbegripet av den seismiska aktiviteten, samt en nödvändig analys av synergieffekterna 

och de ackumulativa effekterna av projektet som helhet. Utskottet uppmanar de ansvariga 

myndigheterna att tillämpa försiktighetsprincipen för att skydda detta unika ekosystem. 

Det är viktigt att hitta åtgärder som är i linje med det rättsliga förfarandet och som ger de 

inblandade parterna största möjliga rättsliga säkerhet och rättsliga garantier. 

17. Utskottet för framställningar är mycket bekymrat över att ett deltillstånd för utveckling av 

ett privat projekt för gaslagring i den undre delen av Doñanas jordmån godkändes utan 

man begärt någon övergripande och fullständig miljökonsekvensbedömning, med en 

seismisk bedömning och en kombinerad konsekvensbedömning. Utskottet påminner om 

att projektet inte får delas upp i fyra olika delprojekt i syfte att undvika en utvärdering av 

dess sammanlagda konsekvenser. Utskottet uppmanar kommissionen att göra en 

bedömning av hela ärendet och utarbeta en skriftlig rapport om huruvida 

miljökonsekvensbedömningarna såsom de presenterades i fyra separata delar är 

tillräckliga och om förfarandet där man delade upp projektet i fyra delprojekt i stället för 

att beakta den ackumulativa effekten av de övergripande riskerna, samt att kontrollera att 

dessa bedömningar utvärderar de övergripande seismiska riskerna. Utskottet uppmanar 

kommissionen att beakta CSIC:s rapport, rapporten från ombudsmannen för Andalusien 

och rapporten från det spanska geologiska institutet. Under sådana omständigheter borde 

projektet inte ha fått en positiv miljökonsekvensbeskrivning, och denna bör därför dras 

tillbaka. 

18. Utskottet för framställningar uppmanar de ansvariga myndigheterna att, i enlighet med 

artikel 3.2 i direktivet om miljökonsekvensbedömningar, specifikt genomföra en 

bedömning som internaliserar kostnaden för eventuella arbeten som krävs för att vända 

situationen i händelse av en katastrof med koppling till gaslagringsverksamheten, och att 

rapportera om de åtgärder som måste vidtas och kostnaden för dessa i händelse av stora 

olyckor och/eller katastrofer med anknytning till gasprojektet. En sådan utvärdering bör 

genomföras i enlighet med den gemensamma metod som tillämpas i riskbedömningen för 

värsta tänkbara katastrofer och inkludera alla hot såsom jordskalv, översvämningar eller 

förorening av grundvattnet och bör innehålla en förteckning som i detalj anger de 

miljömässiga, sociala och ekonomiska förlusterna och den uppskattade kostnaden för ett 

hypotetisk återställande. För att erbjuda myndigheterna ett komplett riskanalysverktyg 

bör denna kvantifiering omfatta det inneboende värdet av miljöskadorna med avseende på 
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ekosystem samt sociala och ekonomiska förluster, med utgångspunkt i jordbruks- och 

turismsektorerna. 

19. Med tanke på naturparken Doñanas stora mervärde för EU, och de möjliga riskerna med 

utvinning och lagring av gas (genom injicering), de eventuella konsekvenser som ännu 

inte undersökts, och det tidigare liknande fallet i Spanien, El Castor, som avslöjade de 

seismiska risker som följer av denna typ av infrastruktur, uppmanar utskottet för 

framställningar kommissionen att besluta om det är lämpligt att tillämpa 

försiktighetsprincipen och följaktligen avbryta projekten för gaslagring. Utskottet 

rekommenderar att alla ansvariga myndigheter arbetar tillsammans för att omedelbart 

upphäva alla beviljade tillstånd till dess att alla oriktigheter som upptäcks i 

miljökonsekvensbedömningen har retts ut. Utskottet kräver att dessa arbeten avbryts 

tillsvidare och att alla ytterligare åtgärder i gasprojektet omedelbart stoppas i syfte att 

säkerställa att EU:s principer om förebyggande och försiktighet respekteras. Nödvändiga 

rättsliga åtgärder bör vidtas i syfte att sätta stopp för hela Marismas-projektet. 

20. Utskottet för framställningar anser att gaslagringsinfrastrukturen i Doñana är ett föråldrat 

projekt i den övergripande energiöversikten och för Spaniens framtidsutsikter. 

21. Utskottet för framställningar understryker att det spanska ministeriet för ekologisk 

omställning erkänner att gaslagringsanläggningen i Doñana inte längre anses vara 

strategisk inom ramen för energiförsörjningssystemet. 

22. Utskottet för framställningar uppmanar Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa 

och livsmedelssäkerhet att utarbeta en rapport om lämpligheten hos projektet för 

utvinning och lagring av gas (genom injicering) samt effekterna och förenligheten med 

Doñanas naturpark. 

23. Utskottet för framställningar uppmanar kommissionen att se över förordningen om 

solidaritetsfonden, så att naturresurserna i Natura 2000-parkerna kan utvärderas 

ekonomiskt i syfte att möjliggöra återställande efter naturkatastrofer. Miljön har ett 

viktigt socialt värde, liksom ett ekonomiskt värde, och detta bör beaktas i syfte att 

reparera skador. Förra året ödelade bränder, till följd av klimatförändringarna, delar av 

parken, men återställandet genomfördes utan ESF. 

24. Utskottet för framställningar kräver att det anslås mer EU-medel till bevarandet av 

Doñana och alla nationalparker inom ramen för Natura 2000 och för att bidra till att 

främja alternativa hållbara verksamheter i området. 

25. Utskottet för framställningar uppmanar kommissionen och parlamentet att erkänna att 

nationalparken Doñana fortsätter att vara en av de platser som har störst biologisk 

mångfald i EU, vilket är anledningen till att den erkänns som ett världsarv och åtnjuts och 

erkänns av EU-medborgarna. 

26. Med tanke på Doñanas symboliskt unika karaktär och dess ställning som ett av Unescos 

världsarv, anser utskottet för framställningar att skyddet av parken är av allmänt intresse, 

och därför måste lämplig styrning garanteras med avseende på beslut som skulle kunna 

inverka på dess framtid. Utskottet betonar att, utöver kriterierna för rättslig säkerhet och 

rättsliga garantier, bör varje berörd aktör vederbörligen informeras och i tid ges möjlighet 

att verkligen delta i beslutsfattandet.  
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