
 

CR\1180392SL.docx  PE632.130v03-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za peticije 
 

21.3.2019 

POROČILO O MISIJI 

po inšpekcijskem obisku v narodnem parku Doñana v Španiji od 19. do 

21. septembra 2018 

Odbor za peticije 

Člani misije: 

Pál Csáky (PPE) (vodja misije) 

Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos) (S&D) 

 

Spremljajoči poslanci: 

Rosa Estaràs Ferragut (PPE) 

Soledad Cabezón Ruiz (S&D) 

Florent Marcellesi (Verts/ALE) 

 

 



 

PE632.130v03-00 2/33 CR\1180392SL.docx 

SL 

Cilj 

Inšpekcijski obisk v parku Doñana je bil opravljen z namenom, da bi se na kraju samem sestali 

z vlagatelji peticij št. 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 in 0260/2018 ter 

vzpostavili dialog z regionalnimi in nacionalnimi organi za boljše razumevanje različnih 

vidikov domnevnih kršitev okoljske zakonodaje EU na zavarovanem območju Doñana v 

Huelvi. 

Park Doñana je največji španski naravni rezervat. Ponaša se z zelo raznolikimi ekosistemi in 

številnimi prostoživečimi vrstami. V preteklosti je ekosistem nenehno ogrožalo izsuševanje 

močvirij, uporaba vode za intenzivno kmetijstvo in onesnaženje vode. Narodni park Doñana je 

vključen v omrežje Natura 2000 (ES0000024, ES6150009 in ES6180005) in je zato zavarovan 

v skladu z Direktivo 92/43/EGS o habitatih in Direktivo 2009/147/ES o pticah. 

Peticije nasprotujejo projektom, povezanim s črpanjem, skladiščenjem in transportom plina na 

tem območju, ter nezakoniti uporabi podzemnih voda za intenzivno kmetijstvo, kar ne bi bilo 

skladno z okoljsko zakonodajo EU. 

Sreda, 19. september 2018, Sevilla 

Srečanje z vlagatelji peticij 19. septembra v Sevilli 

 Javier Castroviejo v imenu kluba Doñana (Club Doñana), peticija št. 0907/2009 

Klub Doñana je zveza, ki ima dolgoletne izkušnje z varstvom območja Doñana (40 let). Veliko 

njenih članov je znanstvenikov, vlagatelj peticije pa je nekdanji direktor biološke postaje 

Doñana. Vlagatelj poudari pomen podzemnih vodonosnikov in površinskih voda na peščenem 

območju Doñana, ki je po njegovem mnenju biološki koridor, ki poteka od Sierre Morene. 

Obsoja sistematično nespoštovanje evropskih direktiv in zamudo pri njihovem izvajanju ter 

neuspeh politik upravljanja v zvezi s preprečevanjem in previdnostjo pri varstvu območja 

Doñana. Meni, da bi bilo treba raziskati neučinkovito upravljanje parka in milijonske naložbe 

Evropske komisije. Stanje parka je na točki, od koder ni poti nazaj, saj je park po mnenju 

znanstvenikov ogrožen zaradi onesnaženja s težkimi kovinami iz Huelve, 10 do 15 tisoč 

hektarjev, na katerih se intenzivno gojijo kmetijske rastline, invazivnih vrst in čezmernega 

izkoriščanja vodonosnika 27, kar povzroča upad mokrišč. Zaradi spremenjenih sistemov 

vodonosnikov se je spremenil vodni krog, kar je povzročilo upadanje biotske raznovrstnosti in 

ogroža živalske vrste (raca beloglavka, jeseter, zajec). Park Doñana je ogrožen tudi zaradi 

gojenja riža, jagod in borovnic v neposredni okolici. Povezava močvirja z reko Guadalquivir iz 

leta 1957 zaradi zgrajenih nasipov danes ne obstaja več, kar povzroča velike spremembe v 

rastlinstvu: močvirje izginja, vse več je travinja. Močvirje je resno ogroženo in njegovo varstvo 

mora biti glavna prednostna naloga. 

 Pilar González Modino v imenu združenja Andaluzijska pomlad (Asociación Primavera 

Andaluza), peticija št. 0257/2013 

Doñana je bila del regije, ki so jo zavzeli Turdetani, njeni prebivalci so bili po mnenju grškega 

geografa Strabona najbolj izobraženi med Iberi in predniki tarteške civilizacije, kar je 

pomembno ne le z biološkega vidika, temveč tudi vidika kulture in civilizacije. Vlagateljica 

peticije opozarja, da bi gradnja skladišč za plin ogrozila čustveno dediščino Andaluzijcev. 

Črpanje plina, ki vključuje tudi prebadanje plinskih žepov, predstavlja očitno potresno tveganje 
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in ustreza poslovnim interesom energetskih podjetij, ne pa potrebam državljanov po oskrbi s 

plinom.  Ogroža tudi človekove dejavnosti. Zgovorni dokaz, da gradnja objektov za 

skladiščenje plina predstavlja potencialno tveganje, je požar, ki je bi lani razglašen na območju 

Doñana. 

 Antonio Maíllo Cañadas, predstavnik vlagatelja peticije Pedra Jiméneza San Joséja, v 

imenu stranke Izquierda Unida de Huelva (Združena levica Huelve), peticija 

št. 0051/2013 

Predstavnik vlagatelja peticije opozarja, da območje Doñana ni primerno za skladiščenje plina. 

Ta projekt, ki ogroža vodonosnike in predstavlja visoko potresno tveganje za območje, kar 

povzroča negotovost. Na okolje vpliva s čezmernim zakonitim in nezakonitim izkoriščanjem 

vodonosnikov. Vlagatelj peticije opozarja, da je projekt v zvezi s plinom razdeljen na štiri 

projekte, katerih kumulativni učinki niso bili ocenjeni. Meni, da gre za privatizacijo podzemnih 

virov območja Doñana in špekulativno uporabo podtalja. Pravi, da si območje Doñana ne sme 

privoščiti neuspeha zaradi kršenja pravil in da se je treba boriti proti onesnaženju vodonosnikov, 

ter upa, da bo obisk prispeval k skupnim ukrepom Evropskega parlamenta in državljanov, ki 

bodo imeli odločilno vlogo pri ohranjanju dediščine. Trdi, da projekti v zvezi s plinom ne 

zagotavljalo varnosti, poleg tega pa niso bile izvedene primerne študije, ki bi kazale na popolno 

potresno varnost po vbrizgavanju plina. 

 Rafael Gavilán Fernández, predstavnik vlagatelja peticije Aurelia Gonzáleza Perisa, v 

imenu združenja Asociación Mesa de la Ría de Huelva, peticija št. 0085/2013 

Predstavnik vlagatelja opozarja, da se je regionalna andaluzijska vlada odločila, da bo provinca 

Huelva postala središče za proizvodnjo, skladiščenje in distribucijo energije iz fosilnih virov, 

ter obsoja uporabo območja Doñana za razširitev petrokemičnega industrijskega območja 

Huelve. Ker so zmogljivosti tega območja za skladiščenje plina že zasedene, je bila sprejeta 

odločitev, da se bo pomanjkanje prostora odpravilo z uporabo podtalja območja Doñana. 

Kritiziral je dejstvo, da je družba Repsol od leta 1995 poslovala na obali območja Doñana na 

podlagi t. i.  koncesij Poseidon Norte in Poseidon Sur, in sicer brez presoje vplivov na okolje. 

Poleg tega je kritičen tudi do dejstva, da je družba Enagás, ki upravlja skladišča in plinska 

omrežja, ki prečkajo območje Doñana, del skupine podjetij, ki so se odločila, da bodo območje 

Doñana spremenile v plinski makroprojekt. Po mnenju združenja Asociación Mesa de la Ría je 

poleg skupne ocene štirih faz, na katere je razdeljen projekt podjetja Gas Natural, potrebna tudi 

skupna analiza teh podprojektov ter sedanjih projektov družb Repsol in Enagás. Ogroženost 

območja Doñana zaradi plina je bila posledica ukrepov treh družb in zato je bilo treba narediti 

skupno oceno njihovih dejavnosti, kar pomeni, da je bilo treba oceniti njihov učinek na 

občutljivo naravno ravnovesje območja Doñana. 

Predstavnik vlagatelja peticije poudarja, da je vbrizgavanje plina na območju Doñana izredno 

tvegano, saj je geološka sestava podtalja veliko bolj zapletena kot v primeru projekta Castor. 

Vlada je zato podjetju, odgovornemu za gradnjo za vbrizgavanje plina, morala izplačati 

odškodnino v višini več kot 1,3 milijarde EUR. Poleg tega je opozoril, da je podjetje Gas 

Natural svoj projekt skladiščenja razdelilo v štiri faze, da bi zmedlo upravo in pridobilo 

potrebna okoljska dovoljenja. 

Industrijska dejavnost poteka brez upoštevanja prebivalcev Huelve, ki so zaradi nje obsojeni na 

nerazvitost ter izpostavljeni zdravstvenim in okoljskim tveganjem, povezanim s to dejavnostjo. 
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Vlagatelj poziva, naj se te razmere odpravijo in naj se prepreči, da bi se petrokemično območje 

Huelva nazadnje razširilo na območje Doñana. 

Prvo vprašanje je zastavil Pál Csáky, ki je dejal, da je Evropska komisija izrazila svoje stališče 

o območju Doñana s postopkom za ugotavljanje kršitev v zvezi s čezmernim izkoriščanjem 

vodonosnikov, ki se je začel leta 2014, in sprašuje, kaj bi še lahko storili. 

Zatem je spregovoril Javier Castroviejo, ki je Evropsko komisijo obsodil, da je uvedla 

nepregledne postopke in ni obvestila javnosti o tem, da lokalni organi kršijo pravila. Zahteval 

je, naj se sredstva EU absolutno prednostno namenijo sanaciji močvirij. 

Antonio Maíllo Cañadas je govoril o projektih v zvezi s plinom in organe obtožil njihovega 

zaviranja, plinske družbe in politike, ki se niso menili za potresna tveganja, pa obtožil ravnanja 

v navzkrižju interesov. 

Gavilán Fernández je poudaril, da projektov v zvezi s plinom ne izvaja le podjetje Gas Natural, 

temveč tudi podjetji Repsol in Enagás, ki nista pridobili okoljske ocene. Opozoril je, da od 

valobrana v Huelvi onesnaženje poteka po vsej obali območja Doñana. 

Pilar González Modino je pozvala k varstvu tisočletne kulturne in etnografske dediščine. V 

podtalju območja Doñana so ostanki t. i. vrta Hesperid in Tartezov, kar lahko podprejo 

arheološki dokazi, zato se pod zelo dragocenimi arheološkimi ostanki plin ne sme skladiščiti. 

Miltiadis Kirkos je trdil, da črpanje ogljikovodikov ogroža območje Doñana, in vprašal, kakšen 

vpliv ima način črpanja na okolje. Vprašal je, kako so se sodišča odzvala na razdelitev projekta 

na štiri podprojekte, kakšno je v zvezi s tem stališče andaluzijskih organov in kako se bo plin 

skladiščil. 

Soledad Cabezón Ruiz je dejala, da zaradi različnih področij, na katerih se izvajajo projekti, 

obstajajo različni predpisi o varstvu, in poudarila, da se trenutno izvaja le projekt Marismas 

Occidental. Obsodila je razdrobitev projekta in morebitna potresna tveganja pri vbrizgavanju 

plina v vdolbine, ki ostanejo po črpanju. 

Srečanje z organizacijami civilne družbe 19. septembra v Sevilli 

 Platforma Salvemos Doñana in ekološko združenje Ecologistas en Acción: Juan 

Romero in Abel Lacalle 

Juan Romero je povedal, da njegova organizacija nasprotuje uporabi zavarovanega naravnega 

območja Doñana in njegove okolice za vzpostavitev objekta za skladiščenje zemeljskega plina 

z vbrizgavanjem v podtalje prek vodonosnika. Z drugimi besedami, nasprotuje industrijskemu 

projektu skladiščenja, imenovanemu Marismas, in vsem njegovim podprojektom podjetja 

Naturgy (Petroleum Oil & Gas España, S.A., hčerinska družba podjetja Gas Natural Fenosa). 

Pojasnil je, da je podjetje podedovalo dovoljenja in že 30 let črpa zemeljski plin, vendar se je 

projektu Marisma po vlogah za nova dovoljenja leta 2012 priključila nova dejavnost, in sicer 

vbrizgavanje zemeljskega plina za njegovo skladiščenje v podtalju. Zato je postal obsežen 

projekt črpanja in vbrizgavanja plina, ki je bil zaradi lažje obravnave in izvajanja razdeljen na 
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štiri podprojekte, poimenovane po njihovi lokaciji na območju Doñana: Saladillo, Marismas 

Occidental, Marismas Oriental in Aznalcázar. 

Marismas Occidental, ki se nahaja v osrčju pokrajine Doñana na območju, ki ga zaenkrat še ni 

bilo mogoče vključiti v zavarovano območje, je edini podprojekt, ki ima vsa potrebna 

dovoljenja za izvajanje. Potrebna so številna dela, ki vključujejo: 

preoblikovanje 13 obstoječih vrtin v infrastrukturo za skladiščenje plina, 

odprtje in začetek izkoriščanja 18 novih vrtin, najprej črpanje in nato vbrizgavanje 

ter gradnjo 65 kilometrov dolgega omrežja priključnih plinovodov po območju Doñane. 

Platforma Salvemos Doñana je temu nasprotovala, ker so znanstvena poročila uradnih 

raziskovalnih organov, ki so bila objavljena po izdaji dovoljenj, potrdila tveganje povzročanja 

potresov ter posledičnih katastrofičnih dogodkov. Višji center za znanstvene raziskave (Centro 

Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) ter španski geološki in rudarski inštitut (Instituto 

Geológico y Minero de España, IGME) ne moreta dokazati, da ni potresnih tveganj. Poročila 

raziskovalcev Univerze v Huelvi dokazujejo tveganje sproženja potresov. Po njihovem mnenju 

je potresna aktivnost na tem območju dokazano dejstvo. Juan Romero je dejal, da to ni prvi tak 

neuspešen primer, in sicer je bil podoben spodletel projekt izveden v Castellónu (Španija). Gre 

za primer Castor – projekt vbrizgavanja plina prek vodnega telesa, ki je bil po valu potresov 

leta 2013 preklican. 

Združenje Ecologistas en Acción je projektu nasprotovalo, saj je bilo območje Doñana 

zavarovano območje ter simbol ohranjanja za Evropo. Je mozaik biotopov in zakladnica biotske 

raznovrstnosti 4800 vrst, kar predstavlja 75 % biotske raznovrstnosti v Evropi. Projekt 

Marismas in njegovi štirje podprojekti niso skladni s špansko in evropsko zakonodajo na 

področju okolja in presoje okoljskega vpliva: „Ker vsi štirje projekti vplivajo na isti vodonosnik 

in isti sistem plošč in prelomnic, menim, da je potresno tveganje, ki ga predstavlja ta projekt, 

dovolj visoko, da se v skladu z načelom previdnosti ustavita njihova odobritev in izvajanje, kot 

so se v preteklosti obravnavali drugi projekti ali težave, ki bi lahko ogrozili varstvo območja 

Doñana.“ Na območju Doñana je le en vodonosnik, ki je tudi najbolj prizadet: vodni telesi La 

Rocina in Almonte, ki sta del omrežja Natura 2000. 

V Združenju Ecologistas en Acción so našteli naslednje kršitve: 

1. Načrtovanje programov brez strategije v letu 2006 (brez strateške presoje vplivov na okolje) 

2. Razdrobljenost presoje vplivov na okolje in kumulativni učinki 

3. Neizvedba analize povzročenih potresnih tveganj (zadeva C-50/09 EU proti Irski) 

4. Podcenjevanje področja študije 

 

 World Wild Fund (WWF): Felipe Fuentelsaz in Juanjo Carmona 

Vodonosnik, ki je napajal območje Doñana, je po letih neukrepanja politike na področju 

nezakonitega kmetijstva usahnil, z njim pa tudi habitati in vrste, zaradi katerih je bilo Doñana 

edinstveno območje. Pritožbi WWF se pridružujejo andaluzijski varuh človekovih pravic, 

španski varuh človekovih pravic in biološka postaja Doñana (CSIC). 
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Stanje je še posebej zaskrbljujoče zaradi dragocenosti kraja, na podlagi katerih je prejel nazive 

nacionalni park (1969), rezervat biosfere (1981) in svetovna dediščina Unesca (1994) ter 

mokrišče mednarodnega pomena, zavarovano z Ramsarsko konvencijo o mokriščih (1982). 

Kot poudarja WWF, se je količina voda, ki prispe do močvirij, po obstoječih javnih podatkih 

zmanjšala za 80 % glede na njene naravne ravni, 1000 nezakonitih vodnjakov in 3000 hektarjev 

nezakonitih posevkov pa še naprej izsušuje vodonosnik, od katerega je odvisno preživetje 

območja Doñana. Nezakonita in netrajnostna uporaba vode je resno ogrožala naravna bogastva 

območja Doñana, posledici pa sta bili izguba biotske raznovrstnosti in izsuševanje lagun. 

Iz znanstvenih dokazov je razvidno, da so vodna telesa in ekosistemi na naravnem območju 

Doñana in v njegovi okolici v slabšem stanju, kot navajajo sedanji dokumenti o načrtovanju, 

pri čemer gre za kršenje evropske zakonodaje, na primer okvirne direktive o vodah ali direktiv 

o habitatih in pticah. To potrjujejo spremembe v rastlinju, izsuševanje lagun, izginotje več vrst 

rib, upadanje števila nekaterih vrst ptic ter širjenje evtrofikacije in invazivnih vrst. 

Zlasti je resno ogrožena ohranitev najbolj ogroženih vrst vodnih ptic, med drugim zaradi 

spremenjenega načina poplavljanja močvirja, ki ga je povzročil človek. Evropske direktive 

določajo, da je treba v zvezi z ekološkimi zahtevami habitatov in vrst sprejeti posebne varstvene 

ukrepe, da se zagotovi ustrezno stanje ohranjanja, v primeru ptic pa tudi njihovo preživetje in 

razmnoževanje na območju, kjer živijo. 

Celotni trend stanja voda in ohranjanja biotske raznovrstnosti na območju Doñana je negativen. 

Na vodne ekosisteme območja Doñana so vplivali pritiski svetovnih sprememb ter posebni 

pritiski, ki jih povzročata črpanje in onesnaženje podtalnih in površinskih voda. To neposredno 

vpliva na sedanje stanje območja Doñana, preprečuje pa tudi izravnavo učinkov podnebnih 

sprememb. 

Odbor Unesca za svetovno dediščino je leta 2017 v sklepu o območju Doñana opozoril, da je 

zaskrbljen zaradi sklepov iz letnega poročila organa za povodje Guadalquivirja (Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir) za leto 2016, ki potrjuje, da bi nespremenjeno sedanje stanje in 

uporaba podtalnih virov v precejšnjem delu podtalnih vodnih teles ogrozila njihovo dobro 

stanje, kot tudi dobro stanje kopenskih habitatov, ki so odvisni od njih. Na mednarodni ravni 

pa je Evropska komisija zaradi slabega upravljanja vode na območju Doñana, kar je v nasprotju 

z direktivama o pticah in habitatih ter okvirno direktivo o vodah, proti Španiji (na podlagi 

prijave WWF) začela postopek za ugotavljanje kršitev. 

Zaradi slabega stanja voda na območju Doñana je moral WWF leta 2016 zbrati najnovejše in 

najpopolnejše informacije o stanju ohranjanja habitatov in vrst ter številne znanstvene 

publikacije o ekosistemih in vodnih telesih na območju Doñana. Vzporedno je bila maja 2016 

organizirana strokovna delavnica o vodi na območju Doñana, ki se je je udeležilo več kot 

20 priznanih znanstvenikov in strokovnjakov, da bi te informacije pregledali in dopolnili. Ti 

strokovnjaki so se strinjali, da je ohranitveno stanje območja Doñana slabše, kot je navedeno v 

dokumentih španske in andaluzijske uprave o načrtovanju na tem območju. 

Na podlagi vseh teh informacij je bilo pripravljeno poročilo z naslovom „Stanje voda v Doñani 

– ocena stanja voda in ekosistemov na zavarovanem območju“ (El Estado del Agua en Doñana. 

Una Evaluación del Estado de las Aguas y los Ecosistemas del Espacio Protegido), ena 

najpopolnejših in najpodrobnejših znanstvenih analiz, ki so bile do tedaj opravljene o stanju 

površinskih in podtalnih voda na območju Doñana ter o učinkih njegovega slabšanja na 
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ekosisteme. Med najpomembnejšimi učinki je upad populacije vodnih ptic, ki so odvisne od 

dobrega stanja močvirja, kot je kritično ogrožena marmorna raca. Lagune, ki jih obdajajo sipine 

(večina je začasnih, nekatere pa so stalne, eden od naravnih elementov, zaradi katerih je 

območje Doñana tako posebno), se neustavljivo izsušujejo. Poleg tega je izginilo 40 % vrst 

raznokrilih in enakokrilih kačjih pastirjev, ki so tam živeli. 

Kot na podlagi uradnih podatkov vlade opozarja analiza WWF, se je veliki vodonosnik, ki 

napaja mokrišče, od 70. let močno zmanjšal, kar vsako leto potrjujejo poročila organa za 

upravljanje povodja. Nadzor nad uporabo vode na območju Doñana je trenutno tako šibak, da 

sploh ni podatkov o celotni količini vode, ki se vsako leto izčrpa iz vodonosnika. Strokovnjaki 

ugotavljajo, da si bo po sprejetju odločnih ukrepov za boj proti nezakoniti in netrajnostni 

uporabi vode v okolici zaradi sedanjega čezmernega izkoriščanja vodonosnik popolnoma 

opomogel šele čez 30 do 60 let. 

Glede na dejansko stanje so na območju Doñana potrebni nujni ukrepi za ustavitev degradacije. 

Med drugim je treba zapreti nezakonite vodnjake in nadzirati črpanje podtalnih voda, izboljšati 

namakalne prakse v okolici območja Doñana, zmanjšati razpršeno onesnaževanje, spremeniti 

kraj vrtanja v naselju Matalascañas in izboljšati čiščenje voda, ki se stekajo na območje Doñana, 

hkrati pa izboljšati upravljanje voda in zagotoviti sodelovanje lokalnega prebivalstva tako, da 

se pokaže, da dobro stanje voda na območju Doñana koristi vasem. 

Podtalne vode so bistvenega pomena za ohranitev močvirij in mokrišč na območju Doñana, 

zato bo okrevanje teh območij srednjeročno in dolgoročno odvisno od dejavnikov, kot je dobro 

stanje vodnega telesa, znanega kot vodonosnik št. 27 oziroma podtalno vodno telo (Almonte-

Marismas, ki je v sedanjem načrtu za upravljanje povodja Guadalquivirja za obdobje 2015–

2021 razdeljeno na pet podenot). WWF ugotavlja, da se na podlagi podatkov in grafik iz 

poročila iz leta 2017, ki jih je pripravil organ za povodje Guadaquivirja, piezometrična gladina 

vodonosnika ni dvignila na normalno raven od zadnje večje suše iz sredine 90. let. Danes je 

81,25 % sektorjev v podobnem ali slabšem stanju kot pred 24 leti kljub izredno mokrim letom, 

ki so razvidna iz popisov padavin. Nenadzorovano, netrajnostno in v veliko primerih 

nezakonito širjenje intenzivnega namakalnega kmetijstva v okolici narodnega parka Doñana je 

največja grožnja za prihodnost tega območja svetovne dediščine. Za nadzor in prijavljanje 

širjenja namakalnih površin že več kot desetletje potekata stalno spremljanje stanja namakalnih 

površin v okolici območja Doñana s pregledi na kraju samem ter sledenje s tehnikami za 

daljinsko zaznavanje (satelitski posnetki). Da bi uredila zmešnjavo na področju posevkov, ki 

obdajajo območje Doñana, je regionalna vlada Andaluzije s centralno vlado po sedmih letih 

dela in v soglasju s kmeti leta 2014 sprejela t. i. jagodni načrt (Plan de la Fresa) oz. posebni 

načrt za gozdni obroč (Plan Especial de la Corona Forestal) – posebni načrt za upravljanje 

namakalnih območij severno od gozdnega obroča območja Doñana (Plan de Ordenación de las 

zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana). Čeprav organi posebni 

načrt izvajajo, se namakalne površine na tem območju še vedno širijo. Najnovejše poročilo 

WWF navaja, da je bilo na območju posebnega načrta za gozdni obroč v obdobju 2016–2018 

odkritih 365 hektarjev novih intenzivnih namakalnih površin. Ti posevki se pridružujejo 1680 

hektarjem, ki so se pojavili med letoma 2004 in 2015, ko je bilo – na papirju – ustavljeno 

nenadzorovano širjenje namakalnega kmetijstva v okolici območja Doñana. 

Na splošno se na večini novih namakalnih površin gojijo kulture pod plastiko, od katerih v 

zadnjih letih prevladuje borovnica. 
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To naraščanje je zaskrbljujoče ne le zaradi takojšnjih, temveč tudi srednjeročnih in dolgoročnih 

učinkov, saj teh površin organi niti ne preprečujejo niti ne zapirajo iz previdnostnih razlogov, 

če jih ugotovijo uslužbenci ali prijavi WWF. Poleg tega je nezakonito kmetovanje načeloma 

dobičkonosno, saj dobiček presega nizke denarne kazni. 

 Združenje mladih kmetov Andaluzije (ASAJA Andalucía): Emilio Vieira; Eduardo 

Martín: generalni sekretar združenja mladih kmetov ASAJA Sevilla 

Združenje ASAJA je že 20 let v skrbniškem odboru in svetu območja Doñana, zastopa kmete 

in je zelo zaskrbljeno zaradi stanja vodonosnika ter poljedelskih in živinorejskih razmer. Ne 

strinja se s podatki WWF, a priznava težavo v severnem obroču parka, saj se je dovolilo kopanje 

vodnjakov, kar je ustvarilo pričakovanja po delovnih mestih. Najti je treba rešitev tega stanja 

ter urediti stanje na področju nezakonitega in zakonitega namakanja, saj nezakonito namakanje 

predstavlja nelojalno konkurenco zakonitemu. Zakonitih kmetov, katerih dejavnosti niso 

škodljive, temveč so trajnostne in za zgled (na primer riževo polje v Sevilli), je več kot 

nezakonitih. Vseh kmetov ne smemo vreči v isti koš – postopki za zaprtje vodnjakov potekajo, 

uprava se odziva, a morda prepočasi. Kmetijstvo je sektor, ki omogoča življenje v okolici parka, 

ki ga ogroža dolgotrajna suša. Voda je tesno povezana s kmetijstvom in v tem primeru s 

trajnostnim kmetijstvom. 

Pál Csáky se je vsem govornikom zahvalil za odgovore in pojasnila ter poudaril, da je bil dialog 

zelo koristen. Vsem se je zahvalil za nove informacije, ki so jih posredovali, in priznal, da je 

upravljanje parka Doñana zapleteno, ter navzoče povabil, naj zastavijo vprašanja. 

Rosa Estarás Ferragut je dejala, da je treba najti ravnovesje med varstvom vodonosnika in 

kmetijsko dejavnostjo, ter se zahvalila vsem govornikom. 

Soledad Cabezón Ruiz je vprašala, kakšen je dejanski vpliv podnebnih sprememb na območje 

Doñana in kako naj se obravnava problem nezakonitih vodnjakov. Juanjo Carmona ji je 

odgovoril, da podnebne spremembe vplivajo na ustje reke Guadalquivir in izginjanje plaže 

Matalascañas, ter pozval k hitrim rešitvam za območje Doñana. Felipe Fuentelsaz je v odgovor 

na vprašanje o nezakonitih vodnjakih dejal, da je varovanje nezadostno (število čuvajev se je 

povečajo z enega na pet). Pozval je, naj se na posestvih, kjer poteka nezakonito namakanje, 

izvedejo previdnostni ukrepi oz. naj se vodnjaki zaprejo. Trdil je, da postopki zastarajo zaradi 

neobravnavanja in da se vodnjaki zaprejo le takrat, kadar kmetje dobijo površinsko vodo iz 

namakalnih kanalov. Poziva k zaprtju pridelovalnih površin, ki se namakajo nezakonito. 

Miltiadis Kirkos je v zvezi s plinom menil, da je potreben prehod na uporabo čistih virov 

energije, ter pozval k zaprtju nezakonitih vodnjakov in razvoju trajnostnega kmetijstva. 

Povprašal je glede morebitnega uhajanja plina. Abel Lacalle je odgovoril, da je potresna 

aktivnost kot posledica pritiska plina lahko nevarna in da je resnično pomembno, ali je skladišče 

plina še vedno potrebno za dobavo plina. Rekel je, da bi lahko prišlo do uhajanja plina, brez 

ustreznih filtrov pa bi bilo podtalje onesnaženo. Zatrdil je, da obstajajo tudi druge alternative. 

Projekt je špekulativen – namenjen je skladiščenju in uporabi plina, če in kadar sta potrebna.  

Objekt za skladiščenje je bil zgrajen, ko je bila leta 2006 napovedana visoka poraba plina, zdaj 

pa ni več potreben. 
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Srečanje z organi regionalne vlade Andaluzije 19. septembra v Sevilli 

 José Fiscal López, svetovalec za okolje in prostorsko načrtovanje 

Doñana je naravno območje in vključuje tudi narodni park Doñana, obe območji pa se od leta 

1999 upravljata kot naravno območje Doñana (120.000 hektarjev). Na ozemlju Doñane, ki se 

ponaša z edinstveno biotsko raznovrstnostjo, živijo značilne vrste, kot sta iberski ris in španski 

kraljevi orel. Razglašeno je bilo za območje posebne zaščite za ptice in območje posebnega 

varstva ter je del evropske ekološke mreže Natura 2000, prejelo pa tudi je tudi številne druge 

oznake varstva in odličnosti, kot sta rezervat biosfere in svetovna dediščina Unesca. 

Za regionalno vlado Andaluzije je območje Doñana glavna prednostna naloga na področju 

okolja. To območje, ki ga je upravljala država, zadnjih 10 let pa ga upravlja regionalna vlada, 

je v preteklosti vedno ogrožala človekova dejavnost. Danes območje Doñana ogrožajo 

podnebne spremembe, projekt v zvezi s plinom in stanje vodonosnikov. V okolici naravnega 

območja Doñana se je v preteklosti izkoriščal zemeljski plin, ki se nahaja v podtalju. 

Tako obstajajo različna polja, vrtine in plinovodi, ki so last podjetja Petroleum Oil & Gas 

España S.A. iz skupine energetskih podjetij Gas Natural Unión Fenosa. V zadnjih letih je ta 

skupina podjetij hotela okrepiti svojo plinsko dejavnost v tem okolju s predložitvijo štirih novih 

projektov (Marismas Occidental, Saladillo, Marismas Oriental in Aznalcázar) v različnih 

občinah provinc Huelva in Sevilla, ki pomenijo spremembo obstoječih dejavnosti z vključitvijo 

novih polj (ograjenih fizičnih območij, kjer se nahajajo vrtine in druga infrastruktura), vrtin, 

plinovodov, električnih vodov in mehanizacije, predvsem pa novo dejavnost skladiščenja 

zemeljskega plina v plinskih bazenih, iz katerih je doslej potekalo črpanje. 

Okoljska ocena teh štirih projektov je bila opravljena ločeno za vsak projekt posebej, njihovo 

upravno stanje pa je naslednje: 

– Projekt Marismas Occidental zunaj naravnega območja Doñana. Kljub temu da ta vpliva na 

eno območje omrežja Natura 2000, pomembno za Skupnost, je 13. septembra 2010 prejel 

pozitivno izjavo o vplivih na okolje, ki jo je v postopku presoje vplivov na okolje v državni 

pristojnosti izdalo ministrstvo, pristojno za okolje, 15. novembra 2010 pa mu je regionalno 

ministrstvo Andaluzije za okolje izdalo enotno okoljsko dovoljenje. 13. septembra 2015 se je 

projektu za dve leti podaljšala veljavnost enotnega okoljskega dovoljenja. 10. marca 2016 je 

ministrstvo, pristojno za energetiko – takratno ministrstvo za industrijo, energijo in turizem, ki 

se danes imenuje ministrstvo za energijo, turizem in digitalno agendo – projektu izdalo 

vsebinsko dovoljenje. 

Projekt Saladillo na naravnem območju Doñana. Ta projekt je 15. januarja 2013 prejel 

pozitivno izjavo o vplivih na okolje, ki jo je v postopku presoje vplivov na okolje v državni 

pristojnosti izdalo ministrstvo za okolje. Vendar pa nima dovoljenja za obratovanje na 

nezazidljivem zemljišču na zavarovanem območju, kot določa zakon št. 2/1989, to dovoljenje 

pa tudi ni združljivo z načrtom za upravljanje naravnih virov in glavnim načrtom za vrste 

uporabe in upravljanje naravnega območja Doñana. Zato izvedba projekta ni bilo mogoča. 

Projekt Marismas Oriental na naravnem območju Doñana. Ta projekt je 15. januarja 2013 prejel 

pozitivno izjavo o vplivih na okolje, ki jo je v postopku presoje vplivov na okolje v državni 

pristojnosti izdalo ministrstvo za okolje. 8. januarja 2016 je regionalno ministrstvo Andaluzije 

za okolje izdalo odločbo o nepodelitvi enotnega okoljskega dovoljenja temu projektu, ker 
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njegova odobritev na zavarovanem območju ni mogoča in ker je 14. marca 2015 svet za 

sodelovanje na naravnem območju Doñana (Consejo de Participación del Espacio Natural de 

Doñana) podal negativno mnenje glede enotnega okoljskega dovoljenja, ki ga mora regionalno 

ministrstvo v skladu z 21. členom zakona št. 8/1999 o naravnem območju Doñana nujno 

upoštevati. Projekt zato ni izvršljiv; 

Projekt Aznalcázar zunaj naravnega območja Doñana. Ta projekt je 15. januarja 2013 prejel 

pozitivno izjavo o vplivih na okolje, ki jo je v postopku presoje vplivov na okolje v državni 

pristojnosti izdalo ministrstvo za okolje. 8. januarja 2016 je regionalno ministrstvo Andaluzije 

za okolje izdalo odločbo, s katero je temu projektu podelilo enotno okoljsko dovoljenje, saj je 

svet za sodelovanje na naravnem območju Doñana 14. marca 2015 podal negativno mnenje 

glede združenega okoljskega dovoljenja za projekt Marismas Oriental, ni pa se opredelil glede 

projekta Aznalcázar, ker naj bi se izvajal zunaj naravnega območju Doñana. 

Regionalna vlada Andaluzije je podvomila o ustreznosti študije o sinergijskih in kumulativnih 

učinkih vseh štirih projektov na okolje in zlasti na območja mreže Natura 2000, še posebej ker 

gre pri načrtovani novi dejavnosti za trajno skladiščenje plina. V vseh teh letih je to poudarjala 

v različnih informativnih postopkih, ki so jih v zvezi s tem začele institucije, kot sta Evropska 

komisija (pilotni projekt 5081/13/ENVI) in andaluzijski varuh človekovih pravic (pritožbena 

postopka 13/1241 in 16/5654). 

Regionalna vlada projektu v zvezi s plinom na območju Doñana ni naklonjena in meni, da prav 

tako niso primerni projekti zunaj njega. To stališče podpirajo študije Španskega sveta za 

znanstveno raziskovanje (CSIC), kot je študija dr. Miguela de Las Doblasa Lavigna 

(raziskovalca sveta CSIC), ki v poročilu jasno navaja, da so obalna območja Cadiškega zaliva 

v Španiji in na Portugalskem tektonsko aktivna, saj obstajajo številni dokazi o ponavljajočih se 

potresih in cunamijih, ter poudarja, da mora študija o vplivu projekta plinovoda na okolje 

vsebovati podrobno geofizikalno/tektonsko študijo, s katero se bo ocenilo potresno tveganje. 

Ker vsi štirje predloženi projekti vplivajo na isti vodonosnik in isti sistem plošč in prelomnic, 

je potresno tveganje, ki ga ta projekt predstavlja, dovolj visoko, da se v skladu z načelom 

previdnosti ustavita njegova odobritev in izvajanje, dokler celotnega projekta ustrezno ne oceni 

neodvisna in multidisciplinarna skupina, kot so se v preteklosti obravnavali drugi projekti ali 

težave, ki bi lahko ogrozili varstvo območja Doñana. 

Dejstvo, da potresna tveganja pri vbrizgavanju plina niso vključena v presojo vplivov na okolje, 

bi lahko pomenilo, da je bila ocena tveganja onesnaženja vodonosnika zaradi predpostavljene 

geološke stabilnosti prezrta, zato je bilo lahko tveganje onesnaženja vodonosnika podcenjeno. 

Član sveta CISC navaja poročilo sveta CSIC o incidentih, ki jih je povzročilo podzemno 

skladišče zemeljskega plina v Amposti, znano kot projekt Castor, ki se je zaradi potresnih 

učinkov, povzročenih v postopku vbrizgavanja, izkazal za neizvedljivega, država pa mu je 

odvzela koncesijo, čeprav je imel pozitivno izjavo o vplivih na okolje. 

Previdnostno načelo je vodilno načelo za analizo vseh pobud, ki lahko povzročijo tveganja – 

čeprav morebitna – za naravna bogastva ali okolje. Če gre v tem primeru za naravno okolje 

območja Doñana z neprecenljivo vrednostjo in če hkrati ta morebitna tveganja lahko ogrozijo 

fizično varnost ljudi in premoženja, je revizija izjav o vplivih na okolje povsem na mestu, in 

ker je eden od štirih projektov že pridobil vsebinsko dovoljenje (Marismas Occidental), to velja 

tudi za odložitev njegove izvršitve. 
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Druga težava, s katero se sooča območje Doñana, je povezano z vodo, ki je bistvenega pomena 

za park. Ekosistem, od katerega je odvisno življenje parka, je sezonsko močvirje, ki je ob dežju 

poplavljeno. Poudariti je treba, da vodonosnik 27, ki napaja območje Doñana, t. i. vodonosnik 

Almonte-Marismas, stoji na vodnem območju Guadalquivirja, kar pomeni, da je v pristojnosti 

države. Zadnji podatki, ki jih je organ za povodje predložil julija 2018, kažejo, da se je njegovo 

propadanje upočasnilo in da stanje vodonosnika nazaduje počasneje, čeprav je še vedno resno. 

Stanje vodonosnika je povezano s povečanjem gozda in kmetijstvom v okolici parka, ki sta zdaj 

odgovorna, zakonita in trajnostna. Pred desetimi leti nista bila, in da ne bi ogrozili območja 

Doñana, je bil sprejet načrt za upravljanje severnega obroča tega območja. Cilj načrta je bil 

ohraniti trajnostno kmetijstvo in varstvo območja Doñana, s čimer bi uskladili vse obstoječe 

interese na tem območju. Zaprtih je bilo 400 nezakonitih vodnjakov, proti nezakonitim 

parcelam in vodnjakom na gozdnem območju pa so bili sproženi sodni postopki. Za 

zagotavljanje namakanja in zaprtje vodnjakov je bila do kmetov preusmerjena površinska voda 

iz zbiralnikov v Huelvi. 

Posebni načrt za upravljanje namakalnih območij v severnem gozdnem obroču Doñane iz 

leta 2014 zagotavlja preživetje in trajnostnost namakalnih kmetijskih zemljišč brez ogrožanja 

vodnih virov območja Doñana. Na področju pristojnosti avtonomne skupnosti so se s 

podelitvijo koncesijskih pravic za vodo kmetijskim površinam, ki izpolnjujejo opredeljena 

merila, zaključili postopki za legalizacijo. Uveden je bil ustrezen nadzor za zagotavljanje 

njihove učinkovitosti. V okviru priprave na postopke za naložitev sankcij in pravne/upravne 

postopke je bilo spisanih 226 inšpekcijskih poročil o preverjanju dejanskega fizičnega stanja 

zemljišč. Poleg tega je bilo sproženih 80 disciplinskih postopkov v zvezi z gozdarstvom, 

nedovoljeno spremembo namembnosti zemljišč in vračanjem zemljišč v prejšnje stanje, ki 

vključuje skupno površino 302 hektarjev in iz katerega izhaja obvezna ustavitev zajemanja 

vode, s katero so se namakale te površine. Zaprtih je bilo 41 zajetij na območju organa za 

povodje Tinto-Odiel-Piedras in 254 na območju organa za povodje Guadalquivirja (sproženih 

je bilo 294 postopkov za zaprtje), skupaj 295. 

Prenos površinskih voda iz povodja Tinto-Odiel-Piedras v dolžini 14,99 hektometra pomaga 

namakalnemu kmetijstvu, posestvo Los Mimbrales pa je postalo državna last, zaradi česar se je 

namakalna površina v okviru načrta zmanjšala za več kot 216 hektarjev. 

Po mnenju Unesca je zdravje parka na splošno ohranjeno. Ogrožene vrste, kot sta iberski ris 

(projekt LIFE) in španski kraljevi orel, so si opomogle. Prizadevanja je treba nadaljevati, vendar 

je po navedbah Miguela Delibesa (nekdanjega direktorja biološke postaje Doñana) park v 

zdravem stanju in tako bo še v prihodnje. Obstajajo pomembne nevarnosti in treba si je 

prizadevati, da škoda ne postane trajna, vendar je najpomembnejši vidik projekt v zvezi s 

plinom, ki do sedaj ni bil smiseln. 

Pál Csáky se je zahvalil za vse obrazložitve ter se strinjal, da je upravljanje parka Doñana 

zapleteno, in se seznanil z naslednjimi prednostnimi nalogami: nezakoniti vodnjaki, nezakonita 

kmetijska dejavnost, vbrizgavanje plina v podtalje in onesnaževanje vodonosnika. Predlagal je, 

da bi lahko glede tega na prihodnjem obisku ministrstva za okolje v Madridu državni vladi 

zastavili vprašanja. 

Miltiadis Kirkos je dejal, da je napake iz preteklosti mogoče popraviti in da bi lahko nezakonite 

vodnjake zapirali hitreje. 
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Rosa Estarás Ferragut se je strinjala z zapiranjem nezakonitih vodnjakov in meni, da je 

ukrepanje sprejemljivo, vendar je poudarila, da je izjave o vplivih plinskih projektov na okolje 

pred 10 leti podpisala takratna ministrica za ekološki prehod, tedanja regionalna vlada 

Andaluzije pa jih je sprejela, ter da bo za odpravo tega stanja potrebna previdnost pri pravnem 

postopku, da ne bi prišlo do pravnih porazov. 

Svetovalec José Fiscal López je dejal, da se osrednja vlada zaveda okoljske neprimernosti 

plinskega projekta, vendar želi zaradi morebitnih prihodnjih zahtevkov podjetja (odškodninske 

tožbe v višini 359 milijonov EUR) sprejeti ukrepe s čim večjo pravno varnostjo. Najbolje bi 

bilo preklicati prvotne izjave o vplivih na okolje in izdati novo o vseh štirih projektih skupaj. 

V preteklosti je bilo zaradi drugačnih prednostnih nalog in pomislekov projektom izdano 

dovoljenje za dejavnost, ki se je izvajala že 35 let, zdaj pa se je projekt spremenil in namesto 

črpanja plina je načrtovano njegovo vbrizgavanje. Regionalna vlada pa želi ob podpori 

znanstvenih poročil sveta CSIC in inštituta IGME to odločitev spremeniti ter zadevo zaključiti 

in opustiti. 

Glede 3000 hektarjev, na katerih se izvaja nezakonito kmetijstvo, pravi, da je veliko zemljišč 

namenjenih evkaliptusovim nasadom, za katere se je 2004 plačevala kmetijska pristojbina, 

čeprav je na njih potekala gozdarska dejavnost, danes pa so tam posajene borovnice. Gre za 

gozdarska ali kmetijska zemljišča? Vendar bo regionalna vlada kljub temu karseda hitro začela 

izvajati zakonodajo o zapiranju nezakonitih vodnjakov. 

Srečanje z andaluzijskim varuhom človekovih pravic 19. septembra v Sevilli 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

Andaluzijski varuh človekovih pravic je najprej pojasnil razloge, zaradi katerih je 

samoiniciativno začel preiskovati situacijo naravnega območja Doñana, nato pa opisal izvedene 

ukrepe in zaključke te preiskave. 

Naravno območje Doñana, ki je uvrščeno na seznam svetovne dediščine Unesca in je del mreže 

Natura 2000 ter leži med dvema celinama, je izjemen kraj za ptice iz Evrope in Afrike, ki se na 

tem območju ustavijo za določeno obdobje, se razmnožujejo in prezimujejo. Ponaša se z zelo 

bogato in raznoliko favno, ki skupaj z bogato floro tvori edinstven ekosistem, ki velja za 

največji ekološki rezervat v Evropi. Vendar to ni preprečilo izvajanja dejavnosti ali načrtovanja 

infrastrukture v njegovi okolici, kar je bilo zaradi morebitnih tveganj za ohranitev in varstvo 

tega edinstvenega območja razlog za preplah. Zaradi razvoja parka so se v preteklih letih izvedli 

različni ukrepi za varstvo temeljnih pravic andaluzijskega prebivalstva, kot je pravica do 

dostojnega in ustreznega okolja. 

Prva od teh pobud je že leta zbujala skrbi. Povezana je bila s stanjem vodonosnika, ki napaja 

mokrišča parka in je bistveni element njegove okoljske in ekološke vrednosti. 

Druga zadeva je izhajala iz pobude plinskega podjetja, ki že leta izkorišča različna najdišča na 

zavarovanem območju in v njegovi okolici. Podjetje je načrtovalo gradnjo plinovoda za 

povezavo teh območij in infrastrukture, ki je potrebna za uporabo obstoječih vrtin kot krajev za 

skladiščenje plina, ki bi ga vbrizgali. 
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1. Glede stanja vodonosnika območja Doñana se varuh sooča s težavo deljene pristojnosti, 

saj ima končno odgovornost za nadzor in spremljanje tega vodonosnika organ za 

povodje Guadalquivirja, ki je zaradi sistemske odvisnosti od državne uprave zunaj 

področja pristojnosti urada varuha, omejenega na nadzor andaluzijske avtonomne 

skupnosti. 

Za rešitev te težave je uporabil obstoječe mehanizme sodelovanja z državnim varuhom 

človekovih pravic in njegovemu uradu sporočil, da je zaskrbljen zaradi stanja 

vodonosnika, ter ga pozval, naj preuči možnost izvršitve svojih pooblastil za nadzor nad 

organom za povodje. Državni varuh človekovih pravic se je na poziv odzval z uvedbo 

preiskave. Za dopolnitev tega ukrepa je urad varuha začel postopke pri regionalni 

upravi, in sicer na regionalnem ministrstvu za okolje, saj predpostavlja, da je ta pristojen 

za varstvo naravnega območja Doñana in mora zato zavzeti proaktivno stališče v zvezi 

z razmerami, ki bi lahko pomenile grožnjo za preživetje tega zavarovanega območja. 

Na podlagi tega je bila izdana odločba, v skladu s katero mora omenjeno regionalno 

ministrstvo nujno ukrepati proti organu za povodje Guadalquivirja in od njega zahtevati, 

naj sprejme ukrepe, ki so potrebni za ohranitev kvalitativnih in kvantitativnih ravni 

vodonosnika na območju Doñana. Poleg tega pa mora to regionalno ministrstvo po 

uskladitvi z organom za povodje in občinami na tem območju sprejeti ukrepe, s katerimi 

bo mogoče rešiti glavne težave, ki pestijo navedeni vodonosnik, in sicer tveganja, ki 

izvirajo iz njegovega čezmernega izkoriščanja zaradi nezakonito izvrtanih vodnjakov 

na kmetijskih površinah, prekoračitve dovoljene omejitve črpanja s strani imetnikov 

legaliziranih vodnjakov in povečanega črpanja iz vodonosnika za dobavo vode 

turističnim središčem v neposredni okolici naravnega območja Doñana. 

2. Glede tveganja, povezanega s projektom gradnje plinovoda in skladišča za plin na 

območju Doñana, varuh meni, da gre za projekt, ki povzroča zelo resne skrbi večini 

andaluzijskega prebivalstva, ekološkemu gibanju, različnim političnim skupinami ter 

številnim članom in institucijam znanstvene skupnosti. Velik del trase projekta poteka 

po naravnem parku Doñana, preostanek pa po območju, ki se dotika narodnega parka, 

izvajal pa naj bi se v okolju, ki je neločljivo povezano s temi zavarovanimi območji. 

Varuh meni, da v skladu s previdnostnim načelom izvedba projekta plinovoda na 

območju Doñana ni združljiva z varstvom in ohranjanjem naravnega parka Doñana, zato 

poziva k opustitvi projekta, kar je obrazložil z naslednjimi razlogi: 

 Pred izdajo dovoljenj, potrebnih za izvedbo tega projekta, ni bila opravljena skupna 

presoja vseh štirih načrtovanih delov, kot zahteva zakonodaja Evropske unije. 

Celovita presoja bi omogočila potrebno analizo morebitnih kumulativnih in 

sinergijskih učinkov projekta na zavarovani ekosistem naravnega območja Doñana. 

 V izjavah o vplivih na okolje, ki so bile podane v zvezi z vsemi štirimi deli, na katere 

je bil projekt razdeljen, tveganja, povezana z vbrizgavanjem plina v podtalje, niso 

bila opredeljena ali ocenjena, kot je razvidno iz poročila sveta CSIC, čeprav bi lahko 

po njegovi oceni ta postopek povzročil potresne premike in bi morala biti njegova 

presoja vključena v izjavo o vplivih na okolje. 

 Lokacija projektov morda ni najbolj neprimerna in ne omogoča ustrezne odprave 

obstoječih dvomov o izvedljivosti projektov izkoriščanja in skladiščenja plina na 
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območju Doñana, kot po analizi poročila, ki ga je poslal španski geološki in rudarski 

inštitut, ugotavlja državni varuh človekovih pravic. 

Ohranjanje naravnega območja ne more temeljiti izključno na sprejetju ukrepov za 

brezkompromisno varstvo njegovih ekoloških bogastev, temveč mora biti varstvo teh bogastev 

združljivo z zagotavljanjem legitimne pravice do gospodarskega in socialnega razvoja 

prebivalcem tega območja. Zato bi bilo mogoče varstvo vodonosnika na območju Doñana 

uskladiti z zadovoljevanjem potreb poljedelcev in živinorejcev, ki živijo na tem območju, ter s 

turističnim in industrijskim razvojem bližnjih naselij, vendar pa je treba nezakonito črpanje 

ustaviti. 

V zvezi s projektom plinovoda in skladiščenja plina na območju Doñana ni dovolj razlogov, ki 

bi upravičili tveganja, ki bi jih ta projekt prinesel za ohranitev edinstvenega ekosistema. 

Previdnostno načelo je eden od stebrov evropske okoljske zakonodaje, zato pri tehtanju koristi 

in interesov tega projekta ter ekološkega bogastva, s katerim se ponaša naravno območje 

Doñana, ni niti najmanjšega dvoma o tem, kam se nagne kazalec. 

Pál Csáky se je zahvalil za odgovore in vprašal, ali se andaluzijski varuh človekovih pravic in 

državni varuh človekovih pravic v svojih analizah strinjata glede čezmernega izkoriščanja 

vodonosnikov in nujnosti skupne presoje vse štirih plinskih projektov, ter navzoče povabil k 

vprašanjem in odgovorom. Andaluzijski varuh mu je odgovoril pritrdilno, in sicer da imata z 

državnim varuhom enako mnenje o varstvu vodonosnika in nujnosti celovite skupne presoje 

štirih projektov v zvezi s plinom, ki bo vključevala oceno potresnega tveganja. 

Miltiadis Kirkos se je zahvalil za odgovore in nazorno predstavitev. 

Četrtek, 20. september 2018 

Obisk narodnega parka Doñana v Huelvi 

20. septembra je delegacija izvedla terenski obisk narodnega parka Doñana. Spremljali so jo 

José Fiscal López, regionalni minister Andaluzije za okolje in prostorsko načrtovanje, Juan 

Pedro Castellano, direktor narodnega in naravnega parka Doñana, Javier Madrid, generalni 

direktor za upravljanje okolja in zavarovanih območij regionalne vlade Andaluzije, ter Miguel 

Delibes de Castro, nekdanji direktor ekološke postaje Doñana (1988–96) in trenutni predsednik 

sveta za sodelovanje na naravnem območju Doñana. 

Člani misije so odkrivali različne ekosisteme, kot so peščene sipine, borovi gozdovi, obalni pas 

in vmesni pasovi ter močvirnat svet. Vključen je bil obisk območja nasipa Montaña del Río do 

rokavov Cangrejo, Travieso in Caño Guadiamar ter območja Coto del Rey. Načrt poti obiska 

je bil naslednji: 

El Rocío – Coto del Rey (grmovje s plutovcem) – Caño Guadiamar (močvirja) – Travieso 

(močvirja) – Cangrejo (močvirja) – Cherry (močvirja) – Brenes (močvirja) – Montaña del Río 

(borov gozd in močvirja) – Marismillas (borov gozd) – Inglesillo – sipine in plaža v 

nacionalnem parku – Cerro de los Ánsares (sipina, vmesni pas „retuerta“ in močvirje) – El 

Puntal (grmovje, vmesni pas „vera“ in močvirje) – biološka postaja (grmovje in vmesni pas 

„vera“) – Los Sotos (grmovje in vmesni pas „vera“) – center za obiskovalce La Rocina. 
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Direktor parka Juan Pedro Castellano je podal več razlag. 

Dejal je, da spomladi med romanjem v El Rocío milijon ljudi prečka narodni park Doñana in 

da je lahko ob koncih tedna v vasi tudi 200 tisoč ljudi. Romanje je zelo pomembno, ker to 

tradicionalno prečkanje zaposluje veliko ljudi, ki upravljajo park. Na območju Doñana poteka 

vzreja konj in krav, eden od tradicionalnih načinov rabe zemljišč. Na območju Coto del Rey, 

ki je pokrito z grmovjem, so bili že opaženi risi, čeprav jih je načeloma precej težko videti. Pod 

borovci raste mastika, videz pokrajine je v vsakem letnem času drugačen, spremembe so 

povezane z oddaljenostjo rastlin od gladine podtalnice, v času obiska je bilo ravno najbolj suho 

obdobje. Močvirje se jeseni poplavi in je v celoti poplavljeno od januarja do februarja, spomladi 

ozeleni in se začne izsuševati, poleti pa je popolnoma izsušeno. 

V parku Doñana za varstvo skrbi 75 čuvajev, zaposlenih pa je več kot 120 oseb. Za zasebne 

obiskovalce narodnega parka je vstop omejen. Upravljanje obiskov ima v koncesiji zasebno 

podjetje. 

Člani misije so se ustavili, da bi lokacijo našli na zemljevidu naravnega in narodnega parka, ki 

obsegata 120 tisoč hektarjev. Ilovnato območje je pozimi poplavljeno. To ilovico prinese reka, 

ko prestopi bregove, peščeno območje pa je delo morja. Nadaljevali so pot proti severu po robu 

reke Guadalquivir do kraja Matalascañas. 

Ločiti je treba različne ekosisteme. Pesek je zelo prepusten, ilovnato območje pa je zelo 

neprepustno. Močvirje in podtalne vode so odvisni od dežja, in ne od vode iz vodonosnika. 

Raba zemljišč je na območju Doñana določena z zakonom in različna območja imajo različno 

stopnjo varovanja (park, varovalni pas in prehodno območje). 

Območje Doñana je bilo prvič zaščiteno v 60. letih, in sicer je bilo takrat zaščiteno močvirje, ki 

se je običajno izsuševalo, saj gre za nezdravo območje z endemično malarijo, na peščenem 

območju pa so prepovedali sajenje evkalipta. Na spremenjenih zemljiščih je bilo vzpostavljeno 

prejšnje stanje, galicijsko močvirje, ki se je obdelovalo, je bilo obnovljeno in ponovno povezano 

z reko. Nasadi evkalipta so bili odstranjeni. V naravnem parku obstajajo območja, ki jih 

obdajajo nenamakana pridelovalna zemljišča. Gojenje rastlin in ribogojstvo se izvajata na 

30 tisoč hektarjih močvirja v narodnem parku in še na 20 tisoč hektarjih v naravnem parku. 

V okviru projekta obnove vode Doñana 2005 so bila razlaščena posestva, ki so se nato 

prenehala obdelovati, odstranjeni so bili drenažni kanali in obnovljen je bil profil nekdanjega 

prečnega rokava. Tak je postopek sanacije posestva Caracoles. Leta 2012 so bila izvedena dela 

za sanacijo prečnega rokava, ki dovaja vodo celotnemu južnemu močvirju, kjer zdaj gnezdi 

veliko rac. Caracoles je bila kmetijska enklava znotraj parka, kjer je bil celo dovoljen lov. Na 

robu parka so obdelana riževa polja (preoblikovano močvirje), ki se poplavijo, kadar se park 

izsušuje, in tam gnezdi veliko ptic. Sinergije med riževimi polji in parkom so pomembne. V 

kanalu med zidovi so pomembne kolonije vodnih ptic, in sicer iz severne Evrope, ki tu 

prezimujejo, in iz Afrike. Na območju med zidovi, ki obdajajo strugo reke Guardiamar, voda 

prihaja iz reke. Za povezavo z močvirjem je bil zid znižan, a previdno, da se ne bi ogrozila 

kakovost vode. Voda teče po obnovljenem prečnem rokavu. Obiščemo Lucio del Cangrejo, 

manjšo laguno, ki jo je za seboj pustilo močvirje. V okviru ponovne vzpostavitve pretoka 

površinskih voda v močvirju Doñana sta bila izvedena dva ukrepa: v prečnem rokavu (ki je že 

zaključen) in rokavu reke Guardiamar, ki ni bil dokončan, ker so to znanstveniki odsvetovali. 

Prednost je bila dana ukrepom, ki omogočajo prepustnost reke z zapornicami. 
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Močvirje ima mikroreliefe, dvignjen relief, kjer domuje živalstvo, v nižini pa obstajajo majhne 

lagune, kjer na dan privre voda, in rokavi, po katerih se prazni in teče močvirje. S 35 različnimi 

habitati (kot je navedeno v direktivi o habitatih) je Doñana park z največjo biotsko 

raznovrstnostjo v Evropi in v narodnem parku Doñana ni kmetijstva, vrtin za črpanje plina ali 

plinskih objektov. 

Delegacija se je nato odpravila na biološko postajo Doñana (CSIC), kjer je potekala okrogla 

miza z znanstveniki. 

Četrtek, 20. september 2018 – okrogla miza z znanstveniki na biološki postaji Doñana (CSIC) 

 Jordi Figuerola, namestnik direktorja za raziskave, biološka postaja Doñana (CSIC) 

Jordi Figuerola je pojasnil stanje območja Doñana z vodnega vidika. Razložil je, da stanje lagun 

kaže na dolgoročne spremembe, saj lagune ohranjajo svojo gladino vode z gladino podtalnih 

voda. Z zgodovinsko raziskavo gladin je mogoče potrditi splošen upad globine podtalnih voda. 

V zadnjih 20 letih je opazen negativen trend, kar pomeni, da so zaradi krajšanja vodnega 

obdobja lagune poplavljene manj dni v letu. Lagune se izsušujejo (Laguna del Brezo, Charco 

del Toro). Vegetacija začenja zapolnjevati območje stalnih lagun. V lagunah, kot je Santa 

Olalla, je voda samo takrat, ko dežuje, prej pa je bila tam stalno. Načrt za upravljanje povodja 

Guadalquivirja navaja, da je stanje lagun na območju Doñana dobro, vendar intenzivno 

izkoriščanje podtalnice vpliva na ekosisteme, ponekod zelo negativno. Med drugim se je 

zmanjšala količina vode v sladkovodnih rokavih, spremenilo se je naravno obdobje 

poplavljanja več manjših mokrišč, v nekaterih mokriščih pa je zdaj drugačno ravnovesje soli. 

Posledica je zmanjšanje populacije nekaterih vrst, kot so kačji pastirji in race. Druga težava, ki 

pesti vodo na območju Doñana, je vdor vode, ki vsebuje preveč hranil ali kmetijskih gnojil. 

Preveč je strupene vode, močvirje Doñana se hitro evtroficira, fosfor in dušik pa eksponentno 

naraščata. Gladina podtalnih voda se znižuje in črpanje ni več trajnostno. Poleg tega trdi, da se 

je črpanje podtalnih voda povečalo. Lagune, ki jih obdajajo sipine, in stalne lagune izginjajo, 

ostajajo začasne lagune, ki so odvisne od dežja. Iz znanstvenih dokazov je razvidno, da so vodna 

telesa in ekosistemi na naravnem območju Doñana in njegovi okolici v slabšem stanju, kot je 

navedeno v dokumentih hidrološkega načrta Guadalquivirja. To potrjujejo spremembe v 

rastlinju, izsuševanje lagun, izginotje več vrst rib, upad števila nekaterih vrst ptic in kačjih 

pastirjev ter širjenje evtrofikacije in invazivnih vrst. 

 Carlos Mediavilla in Santiago Martin Alfageme, španski geološki in rudarski inštitut 

(IGME) 

Pojasnila sta, da imajo projekti v zvezi s plinom v okolici parka Doñana izjavo o vplivih na 

okolje in da so ti projekti danes pod pritiskom javnega mnenja 

ter da je sistem vodonosnika 27 del vodnega sistema Guadalquivirja in da se gladina 

vodonosnika oziroma podtalnih voda nedvomno znižuje. Uprava bi morala ukrepati in sprejeti 

varnostne ukrepe za ohranjanje vodonosnika. Dejanska težava, s katero se sooča območje 

Doñana, je nezakonito namakanje. Zaradi intenzivnega črpanja podtalnice za namakanje in 

dejstva, da se to na nekaterih območjih izvaja v zgoščeni obliki, se je znatno znižala gladina 

podtalnice, okrnjeno je naravno polnjenje, ki se nadomešča z umetnim polnjenjem, na lokalni 

ravni pa sta se obrnila hidravlični gradient in smer podtalnice, zaradi česar se pospešuje 

zasoljevanje. 
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 Francisco Manuel Alonso Chaves in Antonio Rodríguez Ramírez (Univerza v Huelvi) 

Doñana je del potresnih območij na jugu Iberskega polotoka. Trenutno geomorfološko stanje 

na območju Doñana določa tektonika s sistemom prelomnic: JZ–SV in SZ–JV. Relief v okrožju 

Huelva določajo številne tektonske linije, zaznamovane z rečnim omrežjem. Te linije so 

prelomnice, ki segajo od plašča do površine zemeljske skorje in prečkajo kvartarne tvorbe. Ti 

dokazi potrjujejo, da je tektonska dejavnost v regiji resnična. Prelomnice na območju plinske 

dejavnosti so razvidne tudi iz zemljevidov geološkega in rudarskega inštituta (IGME). 

Tektonska dejavnost je opazna celo v holocenskih tvorbah (10 tisoč let). Kako lahko projekt v 

zvezi s plinom vpliva na vodonosnik in površinske vode? Ranljivost vodonosnika je neločljivo 

povezana z visoko vrednostjo. Ilovica, ki vodonosnik območja Doñana loči od zalog plina, je 

slabo prepustna, a omogoča določen pretok. Zaradi prelomnic in drugih prekinitev na območju 

se voda lažje izmenjuje, kar pomeni, da obstaja tveganje onesnaženja. Plinska dejavnost naj bi 

se izvajala na zelo občutljivem območju, saj lahko vpliva na začasne lagune in potoke (La 

Rocina, El Partido, Cañada Mayor), ki so na območju Doñana izredno pomembni za 

zagotavljanje vode. Ta hidrodinamični sistem, zlasti blizu kraja, kjer se prazni vodonosnik, je 

najbolj ranljiv in ravno tu bo potekala plinska dejavnost. Nahajališča plina so zapečatena že 

5 milijonov let. Vnos plina pod pritiskom je sicer mogoč, vendar bi v primeru prekomernega 

pritiska prišlo do lomljenja. Ne smemo pozabiti na lizbonski potres iz leta 1765 in na 

13 cunamijev, ki so se zgodili v 10 tisoč letih. Pripraviti bi bilo treba projekte zgodnjega 

obveščanja in pridobiti dodatne informacije o okolici. 

Druga težava vodonosnika sta čezmerno izkoriščanje in onesnaževanje, ki ju povzročajo 

kmetijske dejavnosti. Posledica upadanja gladine vodonosnika je izginjanje naravnega pojava, 

pri katerem podtalna voda pride na površje. Poleti so ta t. i. očesa (šp. „ojo de la marisma“) 

pomembna, ker zagotavljajo vodo v sušnem obdobju. 99 % očes je izginilo, izginili pa so tudi 

arteški vodnjaki. Vodonosnik se napaja s površinskim odtekanjem in trenutno potoki v Huelvi 

ne prinašajo vode vlažnim ekosistemom na območju Doñana, zato lagune izginjajo. Trenutno 

je povodje v okrožju Huelva edino, ki območje Doñana oskrbuje s površinsko vodo, vendar je 

zaradi upadanja piezometrične gladine vodonosnika močno ogroženo. Zaradi slabega 

upravljanja povodij voda z višjih predelov se močvirje intenzivno zapolnjuje z usedlinami. 

Sanacija potoka Arroyo de la Cigüeña kot dotoka vode na območje Doñana (kot je bilo 

predvideno v načrtu Doñana 2005) bi bila pomembna za dotok vode v park, saj ima njegova 

povezava z rokavom reke Guadiamar v narodnem parku Doñana zelo pomembno vlogo pri 

zagotavljanju površinskih voda severnemu močvirju (Marisma Norte), zlasti v obdobjih z malo 

padavin. Rudarska dejavnost je povzročila onesnaženost s težkimi kovinami, poleg tega pa se 

je leta 1998 poškodoval bazen. Če bi ga spet odprli, bi pomenil novo nevarnost. 

Poleg tega pa je treba upoštevati številne grobe posege, s katerimi se sooča območje Doñana, 

in sprejeti ustrezne ukrepe proti neučinkovitosti zadevnih uprav. Evropa si ne sme dovoliti 

izgube te naravne in kulturne dediščine. 

 Prof. dr. Cesar Ranero in dr. Arantza Ugalde, Barcelona CSI, španski državni 

raziskovalni svet 

Cesar Eanero in Arantza Ugalde sta predstavila svoje strokovno znanje in izkušnje na področju 

potresne aktivnosti (v okviru projektov, kot je Castor – skladišče za plin v Tarragoni).  Na 

podlagi seizmičnih podatkov španskega državnega geografskega inštituta (IGN) sta nato 

razložila, da je za povodje Guadalquivirja na področju Andaluzije značilna nizka raven 
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potresov. V uradni karti potresne nevarnosti (IGN, 2012) je za povodje Guadalquivirja, ki je 

blizu projekta Marismas, določena vrednost največjega talnega pospeška (PGA) ~ 0.1. Najvišja 

tega vrednost (~ 0.24) je izmerjena v Granadi. V zadnjih 30 letih, odkar se izvajajo dejavnosti 

črpanja plina (vključno s preizkusi vbrizgavanja, ki so se izvajali v obdobju petih let), na 

območju Marismas niso bile zabeležene potresne dejavnosti, ki bi presegale magnitudo 2,9. V 

obdobju delovanja lokalne mreže za spremljanje (od 31. oktobra 2016 do 17. septembra 2017), 

ki je vključevala preizkuse vbrizgavanja, niso bili zabeleženi potresi v radiju 25 km od mreže. 

Seizmične študije so pokazale, da bi lahko magnituda morebitnega induciranega seizmičnega 

dogodka znašala največ 3,5, kar ne bi pomenilo dodatne potresne nevarnosti za naravno 

potresno dejavnost tega območja. Območja velikih tektonskih prelomnic so bila v obdobju 

zadnjih 6 do 7 milijonov let nedejavna. Soledad Cabezón Ruiz je navzoče povabila, naj 

zastavijo vprašanja, in ugotovila, da sta imela zadnja dva govornika različni stališči glede 

potresnih tveganj, ter pojasnila, da je španski geološki in rudarski inštitut potresno tveganje 

ocenil leta 2010, vendar se je spraševala, ali je bilo stanje leta 2017 ob izdaji dovoljenja še 

vedno enako. Pojasnila je, da je voda bistvenega pomena za prihodnost, življenje in gospodarski 

razvoj ter da uprave želijo ohraniti park in uskladiti načine uporabe. Zaradi nevarnosti so bili 

izvedeni pozitivni ukrepi, na primer ukrep na posestvu Los Mimbrales in načrt za upravljanje 

severnega obroča. Trdila je, da se na te grožnje odzivajo. Človekova dejavnost v naravnem 

parku je zdaj bolj trajnostna. 

Florent Marcellesi je spregovoril o problemih z vodo na območju Doñana in potresnem 

tveganju projekta v zvezi s plinom zaradi inducirane potresne dejavnosti. 

Znanstveniki so mu odgovorili, da je bil projekt Castor drugačen, saj je bil vzrok za potresno 

dejavnost lom prelomnice, in ne človekova dejavnost. Zaradi spremenjenih pritiska ob 

vbrizganju plina se je prelomnica premaknila in danes je to polje zaprto. 

Ob upoštevanju zahtev v zvezi s stopnjo pritiska vbrizganega plina ne bi smelo biti težav s 

potresno dejavnostjo – iz projekta Castor smo se le nekaj naučili. 

Četrtek, 20. september 2018, obisk plinskih objektov Pozo Saladillo in Base Marismas v kraju 

Almonte (Huelva) s podjetjem Gas Natural Fenosa Naturgy 

 Javier Garcia (operativni vodja, Naturgy), Francisco Velasco Heredero (projektni vodja) 

in Santiago Ledesma Mateo (tehnik) 

Proizvodnja zemeljskega plina v neposredni bližini naravnega parka Doñana poteka že več kot 

30 let varno in brez incidentov. Podjetje si prizadeva za posodobitev infrastrukture, da bi lahko 

doseglo večjo stopnjo varnosti in trajnosti. Poleg tega želi obnoviti in razširiti infrastrukturo za 

izčrpanje preostalega plina, ki bi jo nato uporabljalo kot objekte za skladiščenje. Dejavnosti so 

združene v štiri podprojekte: Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas Occidental in Saladillo.  

• Večina vrtin že obstaja, nove pa naj bi izvrtali le na obstoječih lokacijah. 

• Če bo le mogoče, bodo uporabili obstoječe cevovode, za 60 % podaljškov pa bodo uporabili 

cevovode, ki so bili obnovljeni. 
 

• Novi plinovodi v dolžini 20 km, ki povezujejo lokacije z vrtinami, so nameščeni zunaj 

narodnega parka in potekajo prek netlakovanih cest, požarnih zidov in poti. Plinovodi ne 
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potekajo ob migracijskih poteh živali, območjih gnezdenja ali prezimovanja, saj obstajajo 

alternativne trase cevi, ki se izognejo naravnim območjem posebnega pomena. 

• V najbolj dejavnih bioloških obdobjih večine občutljivih vrst se dela ne bodo izvajala. Izbrana 

bo trasa z najmanjšim vplivom na okolje, poleg tega pa bodo sprejeti številni ukrepi, ki se 

osredotočajo na zmanjševanje vpliva na živalstvo in rastlinstvo, na primer ponovno 

pogozdovanje (11 ha) in obnovitev habitata risa (izpust zajcev itd.). 

• Nahajališča plina bodo uporabili za podtalna skladišča – tako ne po potrebe po gradnji novih 

skladišč. Ti plinski rezervoarji so nameščeni na globini 1000 m, kar pomeni, da je med njimi in 

vodonosnikom 800 m debele plasti neprepustne peščene ilovice. Mreža za nadzor uhajanja 

plina zaznava vplive na podtalne vode, vodonosnik pa je popolnoma izoliran od proizvodnih 

cevi z različnimi pregradami. 

Presoja vplivov na okolje je bila zaključena in vsebuje posebno odločitev, ki zagotavlja 

skladnost učinkov z mrežo Natura 2000. Podjetje ima načrt okoljske varnosti za celotno trajanje 

projekta, ki vsebuje vse preventivne in korektivne ukrepe. V 30 letih izkoriščanja plina na tem 

območju ni bilo nobenega negativnega vpliva: 

• Da so ti rezervoarji primerni za shranjevanje plina, dokazuje dejstvo, da se je zemeljski plin 

tam shranjeval že 6 milijonov let. Preizkusi vbrizgavanja, ki se izvajajo od leta 2005 in jih 

analizirajo mednarodni strokovnjaki, so to potrdili. Učinkovitost zagotavlja naravna geološka 

struktura. Zahteva, da ne sme biti negativnih vplivov na vodonosnik Marismas-Almontene, se 

je obravnavala prednostno, opravljene pa so bile tudi študije v zvezi z geološko, hidrološko, 

potresno, geotehnično in hidrogeološko presojo. V številnih poročilih je bilo ocenjenih več vrst 

tveganj, med drugim potresno tveganje. Projekt se izvaja na enem od najmanj potresno dejavnih 

območij v Andaluziji. Tveganje povzročene potresne aktivnosti je nižje od sedanjih naravnih 

potresnih pragov, torej ne povzroča dodatnih tveganj. Objekti so zasnovani tako, da prenesejo 

potresne učinke ob upoštevanju povratne dobe 5000 let. Vzpostavila sta se mreža za 

spremljanje potresov in protokol sistema semaforjev pod nadzorom narodnega geografskega 

inštituta (odgovornega za spremljanje potresne aktivnosti v Španiji), tveganje morebitnega 

vpliva cunamijev iz Cadiškega zaliva pa je bilo izključeno. 

S temi objekti za skladiščenje plina se bo dopolnil španski plinski sistem, saj se bodo povečale 

španske zaloge plina, mogoča pa bo tudi dobava, ki bo pokrivala 10 % potreb po plinu v 

Andaluziji. Projekt Marismas bi pomenil dopolnitev državnega skladiščenja in je vključen v 

nacionalno načrtovanje plinskega in električnega sektorja. Podzemno skladišče za plin je edino 

na jugu Španije, kamor prihaja precej plina, uvoženega iz Alžirije. 

Ministrstvo za okolje je večkrat poudarilo, da je bil postopek okoljske presoje pravilen. 

Evropska komisija ni ugotovila kršenja evropske zakonodaje. Dela so bila glede na njihove 

okoljske značilnosti razdeljena na štiri projekte, in sicer na podlagi smernic ministrstva za 

okolje. Vsi štirje projekti so bili hkrati vloženi, nadzorovale pa so jih regionalne in nacionalne 

uprave. Poleg tega so bili v presojo vplivov na okolje vključeni analiza vplivov na mrežo 

Natura 2000 in sinergijski kumulativni učinki. Vključena je bila ustrezna ocena potresnega 

tveganja. Potresna aktivnost v 30 letih obratovanja ni bila zaznana – prav nasprotno, pri 

projektu Castor se je povzročena potresna aktivnost pojavila takoj po izvedbi plinske 

dejavnosti. 

Iz tega sledi naslednje: 
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• Skladišče za plin se ne bo zgradilo. Bazeni zemeljskega plina (ki so nastali pred 6 milijoni let) 

se bodo po izčrpanju prvotnega plina uporabljali za geološko skladiščenje plina. 

• To ne pomeni, da se bo na tem območju začela izvajati nova dejavnost; plin se v okolici 

naravnega območja Doñana že več kot 30 let izkorišča varno in brez incidentov. 

• Dve tretjini infrastrukturnih objektov, potrebnih za projekt, sta že zgrajeni. 

• Postopki okoljske presoje so bili podrobni in po ugotovitvah vseh upravnih in specializiranih 

agencij ni bilo zaznanih pomembnih negativnih učinkov. 

• S presojo vplivov na okolje je bilo ugotovljeno, da ni kumulativnih ali sinergijskih učinkov 

teh štirih projektov. 

• Evropska komisija je okoljsko presojo analizirala in ni ugotovila kršenja evropskih direktiv 

(PILOT 5081/13/ENVI). 

• Projekt ne povzroča motenj geoloških struktur in ne vpliva na vodonosnike. 

• Na podlagi dokazov različnih strokovnjakov projekt ne povzroča tveganja naravne ali 

povzročene potresne aktivnosti. V zadnjih več kot 30 letih plinske dejavnosti potresne 

aktivnosti ni bilo (študija, ki je bila napačno pripisana španskemu državnemu raziskovalnemu 

svetu in ki jo je izvedel dr. Miguel de Las Doblas Lavigne, se ne sme upoštevati kot uradno 

poročilo španskega državnega raziskovalnega sveta, saj je predsednik sveta v imenu te 

institucije zavrnil avtorstvo, za njeno pripravo pa je odgovorna izključno omenjena oseba).  

• Projekt nima negativnih hidroloških učinkov in vodonosnika ne spreminja. 

Florent Marcellesi je vprašal, ali je umestitev projekta v območje Doñana primerna. Odgovorili 

so mu, da se projekt za skladiščenje Marismas v celoti izvaja zunaj nacionalnega parka Doñana 

in da družba lokacije ni izbrala arbitrarno, temveč zato, ker so to najdišča zemeljskega plina (ki 

so nastala pred šestimi milijoni let), poleg tega pa so edina primerna skladišča plina na območju 

južne Španije in imajo dobro strateško lego za skladiščenje plina, uvoženega iz Alžirije. 

Zanimalo ga je, kolikšna bi bila odškodnina podjetju, če se projekt ne izvede ali pa se njegovo 

izvajanje ustavi. Odgovorili so mu, da v gradbeni fazi neposredna naložba v projekt znaša 

200 milijonov EUR in da je s to fazo neposredno povezanih do 400 oseb, ki predstavljajo 

neposredno in posredno delovno silo. Stroški obratovanja in vzdrževanja znašajo približno 

3 milijone na leto. Florent Marcellesi je podal pripombo glede zneska, ki naj bi ga podjetje 

zahtevalo v primeru ustavitve projekta (350 milijonov EUR), in vprašal, ali bi bila v znesek 

vključena izguba prihodkov. 

Četrtek, 20. september 2018 – srečanje s kmeti – posestvo Los Mimbrales  

 Eugenio Zambrano in José Joaquín Aguirre (posestvo Los Mimbrales) (zaradi 

pomanjkanja časa in svetlobe se srečanje ni moglo izvesti, udeleženci so svoj govor 

poslali v pisni obliki) 

Vlagatelji peticije so trdili, da so edini pridelovalci v tej regiji, ki so prijavili grozodejstva, ki 

so jih v več kot 20 letih zagrešili nezakoniti kmeti. Z vidika davkov, delovne sile, trajnostnih 
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kmetijskih praks in uporabe vode za namakanje so združeni v povsem zakonito podjetje. 

Razložili so potek dogodkov na tem območju – nekateri pridelovalci jagodičja kradejo vodo z 

območja Doñana, zato se ne smejo vsi kmeti obravnavati enako. Na te razmere opozarjajo že 

od leta 2005. Leta 2012 so vložili pritožbo pri specializiranem tožilstvu za okolje v Huelvi, 

vendar so jo morali zaradi pritiska lokalne uprave umakniti, in od takrat se morajo soočati s 

posledicami. 

Vlagatelji peticije so trdili, da je komisija, ki je bila ustanovljena v okviru načrta Almonte-

Marismas, priporočila manj intenzivno kmetijstvo, trajnostni turizem in preprečitev pritiska na 

prebivalce, ki živijo v okolici tega izredno ranljivega območja, vendar so na ta priporočila na 

žalost vsi pozabili. Črpanje iz vodonosnika zdaj verjetno znaša okoli 125 hm3, zato je mogoče 

trditi, da je vodonosnik čezmerno izkoriščen, nihče pa ne stori ničesar proti temu. 

Vlagatelji peticije so trdili, da obstaja več vrst kmetov: 

 Povsem zakoniti kmetje, ki delujejo v skladu z zakonom o vodah iz leta 1985 ter imajo 

dovolj vode za namakanje in registrirane vodne pravice od leta 1968. 

 Delno nezakonite so skupnosti kmetov, ki se ukvarjajo z namakalnim poljedelstvom, in 

zato predstavljajo večino kmetov, osebe javnega prava z veliko odgovornostjo. Organ 

za povodje Guadalquivirja jim dodeljuje količino vode za namakanje na hektar, vendar 

za namakanje svojih polj po ocenah črpajo dvakrat toliko vode, kot jim je bilo zakonsko 

dodeljeno v okviru koncesije. Uprava je seznanjena s temi razmerami, a se z njimi ne 

želi ukvarjati. 

 Naslednja skupina so kmetje brez namakalnih pravic, ki imajo celo v najemu občinsko 

zemljo brez pravice do namakanja, vendar izkopljejo vodnjak in začnejo namakati, česar 

so s tem seznanjeni vsi – občina, organ za povodje Guadalquivirja in regionalna vlada 

Andaluzije. To se dogaja na primer v Luceni ali Matalagrani. 

 Zadnjo skupino sestavljajo popolnoma nezakoniti kmetje, ki posekajo gozd (ki je 

zabeležen v andaluzijskem gozdnem katastru), izkopljejo vodnjak in začnejo kmetovati. 

Rešitev, ki so jo predlagali vlagatelji peticije, je izvajanje zakonodaje in s tem povezan kazenski 

pregon, in sicer z revizijami, nadziranjem vodnjakov, ter z zelo preprostim pristopom – vsak 

vodnjak za jagodičevje je priključen na električni vod, zato bi se lahko s primerjavo porabe v 

kilovatnih urah izračunala izhodna moč črpalke in določila količina vode, izčrpana iz 

posameznega vodnjaka. S predlaganimi ukrepi in inšpekcijskimi pregledi bi bili rezultati bolj 

učinkoviti. 

 Antonio Ramos, ekološko združenje Ecologistas en Acción 

(zaradi pomanjkanja časa in svetlobe se srečanje ni moglo izvesti, udeleženci so svoj 

govor poslali v pisni obliki) 

Predstavnik ekološkega združenja Ecologistas en Acción je pozval evropske poslance, naj 

pritisnejo na vlado Kraljevine Španije in na andaluzijske organe, da bodo čim hitreje in 

učinkoviteje začeli izvajati ukrepe, s katerimi se bo z vsemi sredstvi preprečil neustavljiv 

propad vodnih teles in naravnih območij v okolici območja Doñana, od česar je odvisno njihovo 
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srednjeročno in dolgoročno preživetje. Ukrepi, predvideni v različnih načrtih v zvezi s tem 

območjem, so postali nuja in jih je treba izvesti takoj. Ti so med drugim: 

– zaprtje nezakonitih zajetij in nadziranje črpanja, kar bi lahko po ocenah sedanjega načrta za 

upravljanje povodja pomenilo prihranek do 325 hm3, 

– zmanjšanje pritiska na podtalne vode, 

– odprava nezakonitih posevkov, 

– preklic predvidenih namakalnih kanalov, 

– revizija koncesij za uporabo podtalnice z obstoječimi količinami porabe, 

– povečanje števila rečnih čuvajev, ki si bodo pomagali s tehnikami daljinskega nadzora in 

daljinskega zaznavanja, da bo količina porabe skladna z listinami in pravicami za uporabo vode, 

– izjava o čezmernem izkoriščanju vodonosnika in sprejetje načrta za upravljanje črpanja. 

Skliceval se je na obrazloženo mnenje Evropske komisije o postopku za ugotavljanje kršitev 

2014/2090 z dne 28. aprila 2016, v katerem je v točki 2.2.3 (83) jasno navedeno, da je bil glede 

na poročila organa za povodje Guadalquivirja vodonosnik v obdobju 2015–2016 na splošno v 

skoraj alarmantnem stanju. Neskladnost med odgovorom Evropski komisiji in podatki, 

predloženimi komisiji za vode sveta za upravljanje območja Doñana, jasno kaže na neustrezno 

ravnanje odgovornih za vodo na območju Doñana. Zaradi te neskladnosti menijo, da mora 

Evropski parlament pozvati Evropsko komisijo, naj zaradi jasnega, očitnega in stalnega 

nespoštovanja smernic za varstvo narodnega parka Doñana pred Sodiščem Evropske unije proti 

Španiji izreče sankcije. 

Četrtek, 21. september 2018, Madrid 

Srečanje z odgovornimi na ministrstvu za ekološki prehod in odgovornimi pri organu za 

povodje Guadalquivirja 

Pál Csáky, vodja delegacije, se je zahvalil in dejal, da je bil obisk konstruktiven, ter izrazil željo 

po boljšem razumevanju vprašanj, povezanih z zaščito okolja na območju Doñana, kot so 

upravljanje vode, težava nezakonitih vodnjakov in zaščita območja Doñana pred industrijskimi 

in plinskimi dejavnostmi. Pojasnil je tudi, da upa, da bodo rezultati teh dialogov z različnimi 

organi in obiskov, opravljenih v prejšnjih dneh v Sevilli in na območju Doñana, delegaciji v 

pomoč pri oblikovanju ustreznih priporočil. 

 José Domínguez Abascal, državni sekretar za energijo 

Razložil je, da so narodni parki samostojen organ osrednje uprave, ki ni neposreden upravljavec 

narodnega parka Doñana, saj se s tem neposredno ukvarja regionalna vlada Andaluzije (država 

ima v lasti posest le Las Marismillas). Narodni park Doñana uživa najvišjo stopnjo varstva. 

Ustanovljen je bil leta 1969 z zakonom in ima zelo močno orodje upravljanja – načrt za uporabo 

in upravljanje narodnega parka Doñana. Ministrstvo le koordinira splošne dejavnosti med 

različnimi narodnimi parki. 

 Manuel Menéndez Prieto, generalni direktor za vodo 
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Pojasnil je, da je upravljanje vode naloga ministrstva, ker Guadalquivir teče skozi različne 

avtonomne skupnosti in zato njegovo povodje upravlja organ za povodje Guadalquivirja, ureja 

pa ga okvirna direktiva o vodah. Načrt za upravljanje povodja za obdobje 2016–2021 je v 

veljavi, trenutno pa je v pripravi načrt za naslednje obdobje (2022–2027). 

V zvezi s programi ukrepov iz drugega cikla hidrološkega načrta za Gualdalquivir in z 

akcijskim programom, povezanim s posebnim načrtom za gozdni obroč v severnem delu 

območja Doñana, je bilo zbrano in sproženo pomembno število ukrepov za spoštovanje določb 

evropske in nacionalne zakonodaje ter zakonodaje avtonomne skupnosti. Glavni ukrepi so: 

a) Ukrepi za zmanjšanje črpanja 

– Španska vlada je kupila posestvo Cortijo Los Mimbrales (naložba v višini 50 milijonov EUR) 

v gozdnem obroču območja Doñana, da bi izboljšala kvantitativno stanje podtalnega vodnega 

telesa La Rocina, za katerega veljajo pravice do črpanja vode v obsegu 6,8 hm³ letno, ki so 

povezane z 922 hektarji posestva. Izvajanje tega ukrepa se je zaključilo leta 2015 in na 

okoliškem območju se je piezometrična gladina vidno izboljšala. 

– Zaključek del za utrditev in izboljšanje namakalnega območja El Fresno leta 2015, povezanih 

z infrastrukturo za letni prenos 4,99 hm³ površinskih voda iz sosednjega vodnega območja 

Tinto Odiel in Piedras. Ta ukrep je ob koncesiji, podeljeni septembra 2018, omogočil zaprtje 

več kot 300 vodnjakov in njihovo zamenjavo s kakovostnimi površinskimi vodami. Potem ko 

je novi ukrep, ki je predviden v hidrološkem načrtu, nedavno obravnaval španski kongres, bi se 

lahko ta količina povečala za največ 15 hm³. 

– Zamenjava podtalnih voda s površinskimi na območju Los Hatos (Marismas): razvija se več 

zajetij na reki Guadiamar, s katerimi bo mogoče zmanjšati črpanje na tem območju, ki je eno 

od območij z največjim upadom. 

b) Ukrepi za nadzor in spremljanje 

– Spremljanje namakanih zemljišč s satelitskimi posnetki (daljinsko zaznavanje) v dejanskem 

času, kar omogoča usmerjanje in prednostno razvrščanje ukrepov rečne straže. 

– Spremljanje vodonosnikov s skupaj 273 piezometri. Na 2409 km² vodonosnikov na območju 

Doñana je več piezometrov kot na 55.000 km² preostalega dela povodja (208). 

c) Ukrepi na področju upravljanja 

– Leta 2017 je organ za povodje Guadalquivirja skupaj opravil 668 pregledov, sledilo pa jim je 

359 prijav in 107 postopkov zaradi kršenja zakona o vodah. – Leta 2018 je bilo opravljenih 937 

pregledov, na podlagi katerih je bilo podanih 328 prijav in pripravljenih 86 poročil. 

– Od leta 2017 do današnjega dne v letu 2018 je bilo naloženih 276 kazni, ki so v velikem 

številu temeljile na ukrepih iz prejšnjih let. 

– Revizija koncesij za uporabo podtalnice z obstoječimi količinami porabe, in sicer je bilo 

pregledanih 315 postopkov, pripravljen je bil popis zajetij. 
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– Priprava letnega načrta za črpanje v vodnem telesu La Rocina v sodelovanju s španskim 

geološkim in rudarskim inštitutom v okviru izvajanja odloka o hidrološkem načrtu in načrta za 

gozdni obroč v severnem delu območja Doñana regionalne vlade Andaluzije. Ta načrt se 

pripravlja letno in določa največjo količino, ki se lahko izčrpa. 

– Preučuje se možnost, da bi se razširil na drugi dve vodni telesi, ki ne dosegata dobrega 

kvantitativnega stanja (Almonte in Marismas), in sicer po prejemu oznake „ogroženo telo“ 

(nekdanja oznaka čezmernega izkoriščanja) in z vzpostavitvijo ustreznih skupnosti 

uporabnikov, kot določa 56. člen zakona o vodah. 

d) Ukrepi na področju raziskav in širjenja znanja 

– Hidrogeološki raziskovalni projekti s španskim geološkim in rudarskim inštitutom ter 

Univerzo Pablo de Olavide. To vključuje pripravo matematičnega modela za podporo 

upravljanju na območju gozdnega pasu v severnem delu območja Doñana in različne kampanje 

spremljanja, zlasti v okolici lagunskega kompleksa v narodnem parku. 

– Spremljanje lagun na območju Doñana s satelitskimi posnetki. Organ za povodje 

Guadalquivirja je pripravil študijo o njihovem razvoju od leta 1984 do danes. 

 Sergio López, namestnik direktorja za ogljikovodike in energijo 

Razložil je, da Španiji primanjkuje ogljikovodikov in da se plin na območju Marismas črpa od 

leta 1988. Težava je zmožnost prilagajanja trga in omejitev učinka na potrošnike, zato je bila 

podana zamisel o gradnji skladišča za plin na območju Marismas. Projekti delujejo kot 

neodvisne neprepustne strukture. Skladišče Marismas Occidental je bilo ustanovljeno leta 2011 

s kraljevim odlokom in ima zmogljivost 1600 megavatov na uro. Je majhno skladišče, a 

spreminja plinski trg. Štirje projekti v zvezi s plinom na območju Doñana so bili združeni v 

skupino v obdobju 2006–2007. Leta 2010 je Marismas Occidental pridobil izjavo o vplivih na 

okolje, leta 2013 pa še ostali trije projekti, ki ustrezajo veljavni zakonodaji in imajo pozitivno 

oceno. 

Pál Csáky je dejal, da ločena ocena vseh štirih projektov morda ni bila primerna, obenem pa pri 

projektu ni bila ocenjena potresna aktivnost. Glede na to, da prebivalstvo Andaluzije projektu 

nasprotuje, Doñana morda ni najprimernejša lokacija za projekt. Vprašal je, ali je predvidena 

možnost skupne presoje vseh štirih projektov, ki bi vključevala morebitno potresno aktivnost 

na tem območju. 

Namestnik direktorja za ogljikovodike in energijo mu je odgovoril, da v presojo vplivov na 

okolje iz leta 2008 potresna aktivnost ni bila vključena, vendar pa je nosilec projekta potresne 

študije predložil naknadno. 

V obdobju 2010–2013 javnost projektu ni nasprotovala in proti njemu praktično ni bilo podanih 

negativnih stališč. V fazi pridobivanja dovoljena so bile predložene potresne študije in dejansko 

so na območju Marismas Occidental nameščeni seizmometri, protokole o potresni aktivnosti pa 

je potrdil španski geološki in rudarski inštitut. Za rešitev spora o presojah vplivov na okolje je 

bila vzpostavljena dvostranska komisija med državo in regionalno vlado Andaluzije. 

Miltiadis Kirkos je dejal, da mora uprava na območju Doñana ukrepati, da so lagune izsušene, 

kar pa vpliva na biotsko raznovrstnost in vrste. Območje Doñana umira, ne dežuje, nezakoniti 
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vodnjaki pa se še naprej uporabljajo. V zvezi s plinom je pripomnil, da so uprave projekte 

odobrile, vendar jim nasprotujejo vlagatelji peticij in strokovnjaki, ki so drugačnega mnenja. 

Poleg tega pa je varuh človekovih pravic trdil eno, podjetje pa drugo stvar. 

Generalni direktor za vodo mu je odgovoril, da se je zaradi sprejetih ukrepov (zaprtje 

nezakonitih vodnjakov, večji nadzor in nakup posestev) izboljšala piezometrična gladina 

vodonosnika, prav tako pa tudi nadzor nad vodo, ki se črpa iz nezakonitih vodnjakov. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, direktor organa za povodje Guadalquivirja 

Razložil je, da se voda na območju Doñana ureja z letnim načrtom črpanja organa za povodje 

Guadalquivirja, ki določa uporabo vode in prenos površinskih voda. Pojasnil je, da je v 

najslabšem stanju vodno telo La Rocina. Zaprtje nezakonitih vodnjakov in regulacija obstoječih 

bosta mogoči z boljšim spremljanjem in nadzorom ter povečanjem sredstev. Izboljšala se bo 

učinkovitost namakanja. Podtalne vode za kmete se zamenjujejo s površinskimi (iz prenosov s 

povodja Tinto Odiel). Vendar priznava, da je treba družbene razmere združiti z obstoječim 

stanjem ter podpira urejeno gospodarsko dejavnost. 

Florent Marcellesi je vprašal, ali je projekt v zvezi s plinom združljiv z zamislimi ministrice in 

ali ne obstajajo morebitne alternative skladišču za plin, ter pozval k upoštevanju morebitnih 

odškodnin, če pride do ustavitve projekta, saj bi plinsko podjetje v tem primeru zahtevalo 

350 milijonov EUR. Glede postopka za ugotavljanje kršitev, ki ga je v zvezi s težavo 

upravljanja vode na območju Doñana sprožila Evropska komisija, je vprašal, ali so se 

upoštevala priporočila Komisije, saj je težava okolica parka, ki srednjeročno in dolgoročno 

ogroža narodni park. 

Državni sekretar za energijo mu je odgovoril, da bi ministrstvo izdajo dovoljenja za skladišče 

za plin zavrnilo, če bi jo obravnavali pod temi pogoji danes. Ob načrtovanju tega projekta v 

zvezi s plinom so bili obnovljivi viri energije še v povojih. Vendar pa je treba podano upravno 

stališče rešiti na pravno varen način in se vnaprej strogo držati novega stališča. 

Namestnik direktorja za ogljikovodike in energijo mu je odgovoril, da je bilo leta 2006 

projektov v zvezi s plinom 16, nato pa so bili združeni v štiri projekte. Ocenjeni so bili sočasno 

in niso bili spremenjeni, saj bi bila v tem primeru potrebna nova izjava o vplivih na okolje. 

Generalni direktor za vodo mu je obrazložil postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi s 

čezmernim izkoriščanjem vodonosnika na območju Doñana. Povedal je, da so prejeli uradni 

opomin in da je bilo podano obrazloženo mnenje, na katerega je ministrstvo odgovorilo. 

Vendar je treba upoštevati, kako vodonosnik deluje po podatkih španskega geološkega in 

rudarskega inštituta, in na podlagi teh podatkov z letnim načrtom za črpanje vode organa za 

povodje določiti največje dovoljeno črpanje (to velja za La Rocino in se razširi na Almonte-

Marismas). V hidrološkem načrtu sta na območju Almonte-Marismas predvideni ustanovitev 

skupnosti kmetov, ki se ukvarjajo z namakalnim poljedelstvom, ter količinska določitev črpanja 

in njegovih učinkov. V povodju Guadalquivirja območje Doñana opravlja revizijsko nalogo. 

Pál Csáky je zastavil vprašanje glede ponovnega štetja nezakonitih vodnjakov. Odgovorili so 

mu, da jih ministrstvo želi zapreti, vendar je to težko izvedljivo, saj je za sankcije pristojen 

organ za povodje Guadalquivirja in je treba pregledati koncesije za vodo. Ministrstvo želi v 

prihodnosti povečati zaščito in varstvo, in sicer z nameščanjem piezometrov za nadzor 
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vodnjakov, da bi si vodna telesa opomogla. Za kmetijstvo obstajajo alternativna sredstva, kot 

so površinske vode. Človekove dejavnosti se bodo morale prilagoditi varstvu okolja. 

Državni sekretar za energijo je odgovoril, da ministrstvo upošteva splošni interes in da se bodo 

z regionalno vlado in ministrstvom za kmetijstvo sprejeli ukrepi v zvezi z razpršenim 

onesnaževanjem z nitrati. Glede gladine vodonosnika je razložil, da je odvisna od vremenskih 

razmer in da se izboljšuje, glede skupine lagun pa dejal, da se je količina vode zmanjšala, ker v 

okolici raste gozdna vegetacija in ker višje temperature povzročajo večje izparevanje. Podnebne 

spremembe vplivajo tudi na območje Doñana. 

Glede študije o potresni aktivnosti je trdil, da jo je predložilo podjetje, vendar pa jo je ocenil 

španski geološki in rudarski inštitut. Na koncu je dodal, da se danes projekt v zvezi s plinom 

morda ne bi izvedel, vendar je treba stanje rešiti z najvišjo stopnjo pravne varnosti. 

Pál Csáky, vodja delegacije, se je zahvalil in dejal, da je bilo srečanje konstruktivno, in izrazil 

željo po boljšem razumevanju vprašanj, povezanih z upravljanjem vode na območju Doñana, 

ter vplivom projektov v zvezi s plinom na okolje v parku. Dejal je, da bodo rezultati teh dialogov 

in obiskov, opravljenih v predhodnih dneh v narodnem parku Doñana, ter srečanja z vlagatelji 

peticij in različnimi organi delegaciji v pomoč pri oblikovanju ustreznih priporočil. 
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Splošne ugotovitve 

Med obiskom je delegacija ugotovila, da je treba vzpostaviti produktivnejši dialog in povrniti 

zaupanje vlagateljev peticij in pristojnih javnih organov. Na splošno so organi, kmetje, 

kmetijska združenja in organ za povodje Guadalquivirja menili, da je stanje vodonosnika na 

območju Doñana skladno z okvirno direktivo o vodah in da se izboljšuje, vlagatelji peticij in 

znanstveniki pa so trdili ravno nasprotno. Vlagatelji peticij in znanstveniki so navedli možne 

kršitve direktiv o habitatih in prosto živečih pticah, kot je pomanjkanje površinskih voda zaradi 

suše, ki je v štirih letih pestila celotno Španijo, ter onesnaženost in slabo stanje vodnih teles 

vodonosnika, kar vpliva na različna območja mreže Natura 2000.  

Obisk je potrdil, da je pomanjkanje vode na jugu Španije posledica podnebnih sprememb, 

turističnih dejavnosti in namakalnih potreb. Še naprej je treba ustrezno ukrepati za nujno 

obnovitev vodonosnika, na primer z omejevanjem črpanja vode in dovoljevanjem izključno 

zakonitega vrtanja. 

Znanstveniki so pokazali, kako bi lahko izkoriščanje vodonosnika na območju Doñana vplivalo 

na nazadovanje naravnih vrst, in predlagali različne ukrepe za blaženje njegovih učinkov na 

narodni park, katerega površina je zavarovana z direktivama o habitatih in prosto živečih pticah 

in Ramsarsko konvencijo ter je rezervat biosfere Unesca. Različni deležniki (znanstveniki, 

strokovnjaki in okoljevarstveniki) so izpostavili naslednje težave vodonosnika na območju 

Doñana: nezakoniti vodnjaki in onesnaževanje vode. V zadnjem poročilu je Unesco priznal že 

vložen trud. 

Med obiskom je delegacija podrobno proučila projekt gradnje plinovoda in skladišča za plin na 

območju Doñana, ki obsega štiri podprojekte: Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas 

Occidental in Saladillo. Delegacija je prejela mnenja lokalne uprave in nekaterih organizacij, 

ki so podvomile o ustreznosti študije o sinergijskih in kumulativnih vplivih vseh štirih projektov 

na okolje in zlasti na območja, ki so del mreže Natura 2000. Pomisleke so imele tudi zato, ker 

so bile študije o potresni aktivnosti na območju projekta izvedene pozno in niso bile pravočasno 

upoštevane pri presoji vplivov na okolje. 

Delegacija je glede posledic projekta v zvezi s plinom v naravnem parku Doñana menila, da bi 

bilo treba izvesti dopolnilno integrirano študijo štirih projektov v zvezi s plinom, vključno z 

oceno potresne varnosti, kar bi okrepilo potrebno analizo kumulativnih in sinergijskih učinkov 

celotnega projekta. Le tako bi bilo namreč ob upoštevanju previdnostnega načela mogoče 

ohraniti ta edinstveni ekosistem. 

Delegacija se tudi zaveda, da bi bilo treba za spremembo stanja proučiti prijazne postopkovne 

ukrepe z vso varnostjo in pravnimi jamstvi za udeležene strani. 

Delegacija je pojasnila, da morajo države članice uporabljati in izvajati zakonodajo Unije ter 

da je treba težave najprej obravnavati na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni z dialogom in 

sodelovanjem med upravami in državljani. 
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Priporočila 

Odbor za peticije: 

1. poudarja, da je območje Doñana zahvaljujoč svoji strateški legi z vidika biotske 

raznovrstnosti edinstveno okolje in eno največjih v Evropi, z izjemno raznovrstnostjo 

ekosistemov ter velikim številom živalskih in rastlinskih vrst, vključno s kritično 

ogroženimi vrstami, kot so planinski orel, iberski ris in mavrska kornjača, poleg tega ga 

vsako leto preleti na milijone ptic selivk; 

2. meni, da bi bilo treba model upravljanja vodnih virov v Španiji še naprej izvajati, tako da 

se morebitna porazdelitev uporabe pogojuje z izpolnjevanjem okoljskih zahtev okvirne 

direktive o vodah in hidrološkega načrta Guadalquivir (kot je praksa že sedaj), ob tem pa 

je treba upoštevati okoljske, socialne in gospodarske zahteve; 

3. poziva Komisijo, naj poroča o najnovejših dogodkih v zvezi s peticijami št. 0907/2009, 

0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 in 0260/2018 in vsemi odprtimi prijavami, povezanimi 

z izkoriščanjem vodonosnika na območju Doñana, ter projekti v zvezi s plinom na tem 

območju, saj je treba nujno še naprej iskati rešitve, da bi zmanjšali pritisk na ekosisteme in 

preprečili propad območja Doñana, zagotovili skladnost z modelom trajnostnega 

kmetijstva ter spodbujali gospodarski in družbeni razvoj območja; 

4. poziva Komisijo, naj v naslednjem poročilu o izvajanju okvirne direktive o vodah 

natančno prouči razmere na območju Doñana, kot to že počne organ za povodje 

Guadalquivirja; poziva jo tudi, naj nadzoruje, kako se izvaja evropska zakonodaja pri 

drugem ciklu načrta za upravljanje povodja Guadalquivirja; 

5. poziva, naj nacionalni organi še naprej sodelujejo z regionalnimi in lokalnimi organi, 

nevladnimi organizacijami, znanstveniki, kmeti, poklicnimi kmetijskimi predstavniki in 

civilno družbo ter z njimi vzpostavijo konstruktivni dialog za dopolnitev sedanjega (po 

navedbah Unesca v zadnjem pregledu iz leta 2016) pomembnega akcijskega programa, da 

bo bolj celovit in izvedljiv ter bo vključeval ukrepe, potrebne za obnovitev vodonosnika; 

6. obžaluje, da je raba zemljišč, ki so jih lokalni organi uvrstili med območja gozdov, med 

drugim dovoljena za gojenje jagod ali da na teh zemljiščih brez dovoljena kopljejo 

vodnjake; in poziva k sprejetju vseh potrebnih ukrepov za zaustavitev teh praks; 

7. poziva nacionalne, regionalne in lokalne oblasti ter organ za povodje Guadalquivirja, naj 

še naprej sodelujejo in si prizadevajo za zaprtje vseh nezakonitih vodnjakov ter 

nemudoma ustavijo nezakonito črpanje vode in vodna zajetja, in naj torej iz 

previdnostnih razlogov ustavijo uporabo nedovoljene infrastrukture (za črpanje iz 

potokov, zbiralnikov), tako da jo takoj odstranijo; poziva tudi k zaščiti inšpektorjev in 

okrepitvi njihovega dela s povečanjem obsega trenutnih materialnih in človeških virov; 

poziva k večji varnosti in prisotnosti varnostnega osebja in policije ter k uvedbi ustreznih 

postopkov sankcioniranja lastnikov te infrastrukture; 

8. poziva nacionalne organe, naj izvršijo prenos 19,9 kubičnega hektometra vode iz povodja 

Tinto Odiel-Piedras v povodje Guadalquivir, kar je oktobra 2018 odobril španski 

parlament, in izvedejo dela, potrebna za ta prenos; 



 

CR\1180392SL.docx 29/33 PE632.130v03-00 

 SL 

9. poziva Komisijo in Evropski parlament, naj (kot je storil Unesco leta 2016) upoštevata in 

priznata prizadevanja uprave in njeno natančno spremljanje stanja podzemne vode, ter 

izpostavlja posebni načrt upravljanja namakalnih površin na gozdnem območju Doñana, ki 

ga je leta 2014 pripravila in odobrila regionalna uprava, hidrološki načrt reke Guadalquivir 

in reke Tinto-Odiel-Piedras iz leta 2017, ki ga je pripravila hidrografska zveza za reko 

Guadalquivir, ali nedavno izjavo o tveganju, ki jo je objavila omenjena uprava in bo 

dodatno okrepila nadzor; 

10. poziva pristojne organe, pa tudi občine, okoljevarstvene organizacije, kmete in kmetijska 

združenja na tem območju, naj zagotovijo spoštovanje posebnega načrta upravljanja in 

prijavijo vsako nadaljnje razraščanje, ki bi utegnilo ogroziti sektor in ugled kmetijstva na 

območju Doñana; 

11. poziva k sprejetju in izvajanju načrta za črpanje iz vodonosnika; poziva k določitvi potreb 

ekosistemov na območju Doñana po vodi, s katerimi bo mogoče doseči predhodno 

opredeljene cilje ohranjanja zavarovanega območja; poziva, naj se olajša izvajanje načrta 

in naj se sredstva iz andaluzijskega programa za razvoj podeželja dodelijo za izboljšanje 

namakalnih praks kmetov; pa tudi naj se oblikujejo postavke javne pomoči za izvajanje 

okoljsko združljivih sistemov; 

12. poziva k učinkovitejšemu čiščenju vode, ki se izpušča na območje Doñana, in k 

zmanjšanju splošnega onesnaževanja iz kmetijstva in industrije; opozarja, da naravnega 

parka Doñana ne ogroža vse kmetijstvo na območju Huelva, temveč le nezakonito in 

nenadzorovano črpanje vode; poudarja, da je za ohranitev okoljske trajnosti območja v 

ravnovesju z gospodarskim razvojem pomembno odpraviti pomanjkanje vode in 

zaustaviti njeno nezakonito in nenadzorovano črpanje ter kmetom zagotoviti potrebne 

vire in tehnologijo, da se bodo lahko prilagodili izzivom podnebnih sprememb; poziva k 

zagotavljanju pravilnega čiščenja in stalnega nadziranja voda, ki se izpuščajo na območje 

Doñana; z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je količina vode, ki jo je treba očistiti, večja od 

dejanske zmogljivosti čistilne naprave, zlasti v poletnem obdobju; poziva Komisijo, naj 

začne izvajati posebni načrt za trajnost in ohranjanje narodnega parka Doñana in njegove 

okolice;  

13. poziva k nadaljevanju izboljšanja upravljanja vode na območju Doñana in zagotavljanju 

usklajevanja med upravami; poziva k upravljanju na znanstveni in tehnični osnovi ter k 

aktivni udeležbi javnosti z vključevanjem ekoloških združenj, lokalne skupnosti, zakonitih 

kmetov, poklicnih kmetijskih predstavnikov in uporabnikov vode v postopke odločanja, da 

bodo deležni vrednosti, ki jo imajo območje Doñana in njegovi ekosistemi za njihovo 

kakovost življenja in gospodarsko dejavnost na tem območju – vedno v skladu s strogimi 

merili okoljske trajnosti v skladu z načeli preprečevanja in varnostnega pristopa EU – ter 

da bodo sodelovali pri izboljševanju upravljanja in zmanjševanju pritiska na ekosisteme; 

14. glede na to, da so podnebne spremembe še en dejavnik zmanjšanja vodnih virov na 

območju Doñana in da je boj proti podnebnim spremembam eden od največjih izzivov za 

prihodnost, poziva Komisijo, naj uvede načrte izrednih ukrepov za preprečevanje in/ali 

upočasnitev njihovih posledic; poziva Komisijo, naj podpre in okrepi raziskovalne projekte 

za trajnost vodnih virov v južni Evropi, kot je projekt PRIMA v programu Obzorje 2020, 

ki se bo nadaljeval v programu HEvropa; 

15. poziva občinske, regionalne in nacionalne organe, naj skupaj z EU pripravijo načrt za 
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preprečevanje in obnovo parka Doñana za izboljšanje in ohranjanje njegovih naravnih 

virov; 

16. poziva vse organe, ki so odgovorni za projekt v zvezi s plinom na območju Doñana, naj 

opravijo dopolnilno in skupno presojo vseh štirih projektov (Saladillo, Marismas 

Occidental, Marismas Oriental in Aznalcázar), ki bo vključevala oceno potresnega 

tveganja, ter opravijo potrebno analizo kumulativnih in sinergijskih učinkov projekta kot 

celote; poziva upoštevne organe, naj za ohranitev tega edinstvenega ekosistema 

upoštevajo previdnostno načelo; poudarja, da je treba preučiti ukrepe v okviru pravnega 

postopka, ki zagotavljajo največjo varnost in pravna jamstva za udeležene strani. 

17. izraža globoko zaskrbljenost, ker so del zasebnega projekta za skladiščenje plina pod 

zemljo na območju Doñana odobrili, ne da bi prej zaprosili za celovito in popolno presojo 

vplivov na okolje, ki bi vključevala oceno potresne varnosti in skupno presojo vpliva; 

opozarja, da projekta ni mogoče razdeliti na štiri podprojekte, da bi se izognili presoji 

njegovega skupnega vpliva; poziva Komisijo, naj oceni vso dokumentacijo in pisno 

poroča o ustreznosti presoje vplivov na okolje, kot je predstavljena v štirih ločenih delih, 

ter o postopku razdelitve na štiri podprojekte, kjer se ne upošteva skupni učinek splošnih 

tveganj, in naj preveri, ali so bila v teh presojah ocenjena splošna potresna tveganja; 

poziva Komisijo, naj upošteva poročilo biološke postaje Doñana (CSIC), poročilo 

andaluzijskega varuha človekovih pravic in poročilo, ki ga je pripravil španski geološki 

inštitut; meni, da presoja vplivov projekta na okolje v teh okoliščinah ne bi smela biti 

pozitivna, zato poziva, naj se prekliče; 

18. poziva pristojne organe, naj v skladu s členom 3(2) direktive o presoji vplivov na okolje 

izvedejo oceno internalizacije stroškov vseh možnih del, potrebnih za odpravo stanja v 

primeru katastrofe, povezane s skladiščenjem plina, ter tudi pripravijo poročilo o nujnih 

ukrepih in njihovih stroškov v primeru večjih nesreč in/ali nesreč, povezanih s projektom 

v zvezi s plinom; poudarja, da bi bilo treba to oceno izvesti v skladu s skupno 

metodologijo, uporabljeno za oceno tveganja za najhujšo možno katastrofo, kar pomeni, 

da se predvidijo vse nevarnosti, kot so potresi, poplave ali onesnaženje vodonosnika ter 

se podrobno popišejo okoljske, družbene in gospodarske izgube ter ocenijo stroški 

morebitne obnove; meni tudi, da bi morala ta količinska ocena zajemati realno vrednost 

okoljskih izgub v smislu ekosistemov, pa tudi družbenih in gospodarskih izgub, od 

kmetijskega in turističnega sektorja dalje, da bi organom ponudili popolno orodje za 

analizo tveganja; 

19. poziva Komisijo, naj upošteva visoko dodano vrednost naravnega parka Doñana ter 

morebitna tveganja, povezana z delom pri pridobivanju in skladiščenju plina (z 

vbrizgavanjem), morebitne posledice, ki se niso preučile, in dejstvo, da so se v podobnem 

predhodnem španskem primeru El Castor izkazala potresna tveganja za tovrstno 

infrastrukturo, ter na podlagi tega odloči o primernosti uporabe previdnostnega načela in 

posledično za ukinitev skladiščenja plina; vsem odgovornim organom priporoča, naj skupaj 

nemudoma prekličejo vsa izdana dovoljenja, dokler se ne odpravijo vse nepravilnosti, 

ugotovljene pri presoji vplivov na okolje, poziva k takojšnji prekinitvi teh del ter ustavitvi 

vseh nadaljnjih korakov projekta v zvezi s plinom, da bi zagotovili spoštovanje načela 

preprečevanja in previdnostnega načela EU; predlaga, naj se sprejmejo potrebni pravni 

ukrepi za ukinitev celotnega projekta Marismas; 
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20. ugotavlja, da je glede na splošni pregled oskrbe z energijo in prihodnje obete v Španiji 

infrastruktura za skladiščenje plina na območju Doñana kot projekt zastarala; 

21. poudarja, da špansko ministrstvo za ekološki prehod priznava, da skladiščenje plina na 

območju Doñana ni več strateško pomembno za sistem oskrbe z energijo; 

22. poziva Odbor Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane, naj pripravi 

poročilo o ustreznosti projekta pridobivanja in skladiščenja zemeljskega plina (z 

vbrizgavanjem) ter o njegovih učinkih in združljivosti z naravnim parkom Doñana; 

23. poziva Komisijo, naj spremeni uredbo o solidarnostnem skladu, da se bodo lahko naravni 

viri v parkih NATURA 2000 ekonomsko ovrednotili, da bo mogoča sanacija po naravnih 

nesrečah. Okolje ima pomembno družbeno, pa tudi gospodarsko vrednost, kar bi bilo treba 

upoštevati pri odpravi škode. Lani so požari, kot posledica podnebnih sprememb, uničili 

del parka, nadomestilo škode pa je bilo izplačano brez pomoči ESS; 

24. poziva, naj se več sredstev EU nameni za ohranitev nacionalnega parka Doñana in vseh 

nacionalnih parkov v okviru omrežja Natura 2000 in za spodbujanje alternativnih 

trajnostnih dejavnosti na tem območju; 

25. poziva Komisijo in Parlament, naj priznata, da je narodni park Doñana še vedno eden od 

območij z največjo biotsko raznovrstnostjo v EU, zaradi česar je na seznamu svetovne 

dediščine, pa tudi kraj, ki ga poznajo in v katerem uživajo evropski državljani; 

26. meni, da je zaščita območja Doñana zaradi njegove prepoznavne edinstvenosti in statusa 

svetovne dediščine Unesca v splošnem interesu, zato je treba zagotoviti ustrezno 

upravljanje pri odločitvah, ki bi lahko vplivale na njegovo prihodnost; poudarja, da morajo 

biti vsi ustrezni deležniki seznanjeni z merili pravne varnosti in jamstev, poleg tega pa 

morajo biti ustrezno in pravočasno obveščeni, da lahko resnično sodelujejo v postopku 

odločanja. 
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