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Cieľ 

Inšpekčná návšteva parku Doñana sa uskutočnila s cieľom stretnúť sa na mieste 

s predkladateľmi petícií č. 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 a 0260/2018, 

nadviazať dialóg s regionálnymi a vnútroštátnymi orgánmi, a tak lepšie porozumieť rôznym 

aspektom údajného nedodržiavania právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia 

v chránenej oblasti Doñana v provincii Huelva. 

Národný park Doñana je najväčšou prírodnou rezerváciou v Španielsku. Vyznačuje sa 

rozmanitosťou ekosystémov a početným zastúpením rastlinných a živočíšnych druhov. 

Ekosystém parku je už mnoho rokov pod neustálou hrozbou, ktorú predstavuje odvodňovanie 

močarísk, využívanie vody pre potreby intenzívneho poľnohospodárstva a znečistenie vôd. 

Prírodný park Doñana je súčasťou sústavy Natura 2000 (ES0000024, ES6150009 

a ES6180005), preto je chránený podľa smernice 92/43/EHS o biotopoch a smernice 

2009/147/ES o vtákoch. 

Predkladatelia petícií odsudzujú projekty zamerané na ťažbu, skladovanie a prepravu plynu 

v oblasti, ako aj nelegálne využívanie podzemných vôd na intenzívne poľnohospodárske 

činnosti, ktoré by neboli zlučiteľné s právnymi predpismi EÚ v oblasti životného prostredia. 

streda 19. septembra 2018 – Sevilla 

Stretnutie s predkladateľmi petícií 19. septembra v Seville 

 Javier Castroviejo v mene združenia Club Doñana, petícia č. 0907/2009 

Club Doñana je združenie so 40-ročnými skúsenosťami v oblasti ochrany parku Doñana a 

mnohí jeho členovia sú vedci. Predkladateľ petície je riaditeľom biologickej stanice Doñana. 

Predkladateľ petície vysvetlil význam kolektorov podzemnej vody a povrchových vôd 

v piesočnatej časti oblasti Doñana, ktorú nazval biologickým koridorom vedúcim od pohoria 

Sierra Morena. Odsúdil systematické porušovanie smerníc EÚ a oneskorenie v ich vykonávaní, 

ako aj zlyhanie preventívnych opatrení prijatých orgánmi, pokiaľ ide o ochranu oblasti Doñana. 

Neefektívne riadenie parku a miliónov eur, ktoré do ochrany investovala Európska komisia, 

treba podľa neho preskúmať. Park sa nachádza v situácii, z ktorej niet návratu, pretože ho podľa 

vedcov ohrozuje znečistenie ťažkými kovmi, ktoré vzniká v meste Huelva, 10 až 15 000 

hektárov intenzívne obhospodarovaných plôch, invázne druhy a nadmerné využívanie 

kolektora podzemnej vody 27, čo má za následok pokles mokradí. Zmeny v systéme podzemnej 

vody narušili hydrologický cyklus, čo viedlo k strate biodiverzity a ohrozilo živočíšne druhy 

(potápnica bielohlavá, jeseter, králik). Národný park Doñana je obklopený poľami, na ktorých 

sa pestujú plodiny, ako je ryža, jahody a brusnice. Slanisko sa v roku 1957 prepojilo s riekou 

Guadalquivir, no v dôsledku vybudovania hrádzí toto prepojenie zaniklo, čo spôsobuje 

významné zmeny vo vegetácii: slanisko postupne mizne, zatiaľ čo pasienky sa rozširujú. 

Slanisko je vážne ohrozené a jeho ochrana musí mať najvyššiu prioritu. 

 Pilar González Modino v mene združenia Asociación Primavera Andaluza, petícia 

č. 0257/2013 

Park Doñana je súčasťou regiónu, kde žili Turdetania, predrímsky národ, ktorý bol podľa 

gréckeho zemepisca Strabóna najcivilizovanejším národom v Ibérii a predkom tartézskej 
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civilizácie. Táto skutočnosť je významná nielen z biologického hľadiska, ale aj z hľadiska 

kultúry a civilizácie danej oblasti. Predkladateľka petície upozornila, že prevádzkovanie 

zariadení na skladovanie plynu by ohrozilo emocionálne dedičstvo Andalúzanov. Ťažba plynu, 

ktorá zahŕňa vrty do plynových ložísk, predstavuje jednoznačné seizmické riziko a podriaďuje 

sa záujmom energetických korporácií, a nie potrebám obyvateľstva, pokiaľ ide o zásobovanie 

plynom.  Ohrozená je aj ľudská činnosť. Požiar, ktorý v oblasti Doñana vypukol minulý rok, je 

dôkazom toho, že prevádzkovanie zariadení na skladovanie plynu predstavuje potenciálne 

riziko. 

 Antonio Maíllo Cañadas, zástupca predkladateľa petície Pedra Jiméneza San Josého, 

v mene politickej organizácie Izquierda Unida de Huelva, petícia č. 0051/2013 

Zástupca predkladateľa petície vyjadril názor, že oblasť Doñana je na skladovanie plynu 

nevhodná. Projekt ohrozuje kolektory podzemnej vody a pre celú oblasť predstavuje vysoké 

riziko zemetrasení, čo spôsobuje neistotu. Vzhľadom na nadmerné využívanie kolektorov 

podzemnej vody, či už legálne, alebo nelegálne, by mal projekt vplyv na životné prostredie. 

Zástupca predkladateľa petície kritizoval skutočnosť, že plynárenský projekt bol rozdelený na 

štyri projekty a nevykonalo sa posúdenie ich kumulatívnych účinkov. Domnieva sa, že ide 

o privatizáciu podložia v oblasti Doñana a jeho špekulatívne využívanie. Podľa zástupcu 

predkladateľa sa nesmie dopustiť, aby pre nedodržanie pravidiel došlo k zničeniu tejto oblasti, 

a treba bojovať proti znečisťovaniu kolektorov podzemnej vody. Dúfa, že táto návšteva prispeje 

k tomu, aby Európsky parlament a verejnosť spoločne dosiahli zachovanie dedičstva oblasti 

Doñana. Upozornil, že v prípade týchto plynárenských projektov nie je zaručená bezpečnosť a 

neboli vykonané riadne štúdie, ktoré by preukázali, že po vtláčaní plynu nehrozí žiadne 

nebezpečenstvo zemetrasenia. 

 Rafael Gavilán Fernández, zástupca predkladateľa petície Aurelia Gonzáleza Perisa, 

v mene združenia Mesa de la Ría de Huelva, petícia č. 0085/2013 

Zástupca predkladateľa petície odsúdil skutočnosť, že andalúzska regionálna vláda sa rozhodla, 

že provincia Huelva bude centrom výroby, skladovania a distribúcie fosílnych palív, a kriticky 

poukázal na využívanie oblasti Doñana ako rozšírenia centra Polo Industrial Petroquímico de 

Huelva (priemyselnej petrochemickej zóny v meste Huelva). Vzhľadom na to, že uvedená zóna 

prekročila svoju kapacitu skladovania plynu, bolo prijaté rozhodnutie, že tento nedostatok sa 

bude riešiť využitím podložia oblasti Doñana. Zástupca predkladateľa petície kritizoval aj to, 

že spoločnosť Repsol od roku 1995 pôsobí na pobreží v oblasti Doñana a využíva koncesie 

známe ako Poseidon Norte a Poseidon Sur, pričom nikdy nebolo vykonané posúdenie jej 

vplyvov na životné prostredie. Okrem toho sa kriticky vyjadruje k tomu, že spoločnosť Enagás, 

prevádzkovateľ zariadení na skladovanie plynu a plynovodných sietí, ktoré prechádzajú 

oblasťou Doñana, je jednou zo spoločností, ktoré rozhodli o premene tejto oblasti na rozsiahly 

plynárenský projekt. Podľa združenia Mesa de la Ría by sa mali štyri fázy, na ktoré bol 

rozdelený projekt spoločnosti Gas Natural, posudzovať spoločne. Okrem toho by sa mali 

analyzovať spolu s projektmi, ktoré v súčasnosti vykonávajú spoločnosti Repsol a Enagás. 

Plynová hrozba v oblasti Doñana je výsledkom konania uvedených troch spoločností, a preto 

pri posudzovaní ich vplyvu na krehkú prírodnú rovnováhu oblasti Doñana treba brať do úvahy 

všetky ich činnosti spolu. 

Zástupca predkladateľa petície zdôraznil obrovské seizmické riziko spôsobené vtláčaním plynu 

v oblasti Doñana, keďže geologická situácia podložia je v súčasnosti omnoho komplexnejšia, 
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ako bola v rámci projektu Castor. Tento projekt viedol k tomu, že spoločnosť, ktorá postavila 

zariadenie na vtláčanie plynu, získala odškodné vo výške 1,3 mld. eur z verejných prostriedkov. 

Zástupca predkladateľa navyše odsúdil spoločnosť Gas Natural za to, že rozdelila projekt 

skladovania na štyri fázy, aby zmiatla miestne orgány a získala potrebné environmentálne 

povolenia. 

Priemyselná činnosť prebieha v blízkosti obydlí nachádzajúcich sa v meste Huelva, v dôsledku 

čoho sú obyvatelia odsúdení na nedostatočný rozvoj a čelia zdravotným a environmentálnym 

rizikám, ktoré so sebou prináša táto činnosť. Zástupca žiadal, aby došlo k zvráteniu situácie 

a aby sa petrochemické centrum mesta Huelva nerozširovalo do oblasti Doñana. 

Následne sa slova ujal Pál Csáky a otvoril priestor na otázky. Vysvetlil, že Európska komisia 

sa už v minulosti situáciou v oblasti Doñana zaoberala a v roku 2014 začala postup v prípade 

nesplnenia povinnosti pre nadmerné využívanie kolektorov podzemnej vody, a opýtal sa, aké 

ďalšie opatrenia by sa mohli prijať. 

Ako ďalší vystúpil Javier Castroviejo a obvinil Európsku komisiu z toho, že má 

netransparentné postupy a neinformuje verejnosť o prípadoch porušenia pravidiel miestnymi 

orgánmi. Žiada, aby boli finančné prostriedky poskytnuté Európskou úniou pridelené 

s absolútnou prioritou na obnovu slanísk. 

Antonio Maíllo Cañadas odsúdil orgány za to, že plynárenský projekt rozdelili, a kritizoval ich 

za konflikt záujmov na strane plynárenských spoločností a politikov, ktorí neberú do úvahy 

seizmické riziká. 

Rafael Gavilán Fernández poukázal na to, že plynárenské projekty okrem spoločnosti Gas 

Natural realizujú aj spoločnosti Repsol a Enagás, pričom tieto projekty neprešli posúdením 

vplyvov na životné prostredie. Kriticky sa vyjadril k znečisteniu, ktoré sa tiahne od prístavnej 

hrádze v meste Huelva pozdĺž pobrežia oblasti Doñana. 

Pilar González Modino vyzvala na ochranu tisícročného kultúrneho a etnografického dedičstva: 

v podloží oblasti Doñana sa nachádza „Záhrada Hesperidiek“ a mesto Tartessos, čo sa dá 

archeologicky dokázať, a pod archeologickými pozostatkami takejto hodnoty by sa nemal 

uskladňovať plyn. 

Miltiadis Kyrkos uviedol, že oblasť Doñana je ohrozovaná ťažbou uhľovodíkov, a položil 

otázku, aký má tento typ ťažby vplyv na životné prostredie. Opýtal sa, aký postoj zaujali k 

rozdeleniu projektu na štyri podprojekty súdy, aké bolo stanovisko andalúzskych orgánov 

a akým spôsobom by sa plyn skladoval. 

Soledad Cabezón Ruiz poznamenala, že vzhľadom na to, že sa projekty majú realizovať v 

rôznych oblastiach, vzťahujú sa na nich odlišné ochranné predpisy, a zdôraznila, že v súčasnosti 

sa realizuje len projekt Marismas Occidental. Odsúdila rozdelenie projektu a možné seizmické 

riziká spojené s vtláčaním plynu do dier, ktoré vznikajú pri ťažbe. 
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Stretnutie s organizáciami občianskej spoločnosti 19. septembra v Seville 

 Plataforma Salvemos Doñana a Ecologistas en Acción [platforma Zachráňme Doñanu 

a Ekológovia v akcii]: Juan Romero a Abel Lacalle 

Juan Romero uviedol, že jeho organizácia je proti využívaniu chránenej prírodnej oblasti 

Doñana a jej okolia na vybudovanie zariadenia na skladovanie zemného plynu vtláčaním do 

podložia cez kolektor podzemnej vody. Inak povedané, je proti priemyselnému projektu 

skladovania s názvom Marismas (slaniská) a všetkým jeho podprojektom, ktoré realizuje 

spoločnosť Naturgy (Petroleum Oil & Gas España, S.A., dcérska spoločnosť Gas Natural 

Fenosa). 

Vysvetlil, že spoločnosť zdedila povolenia a zemný plyn ťaží už 30 rokov, no v rámci projektu 

Marismas chce vykonávať novú činnosť – vtláčanie zemného plynu do podzemných úložísk –, 

čo pri žiadaní o nové povolenia v roku 2012 neuviedla. Ide teda o rozsiahly projekt ťažby 

a vtláčania plynu, ktorý bol rozdelený na štyri podprojekty, aby sa uľahčilo jeho vybavovanie 

a vykonávanie. Podprojekty sú pomenované podľa umiestnenia v oblasti Doñana: Saladillo, 

Marismas Occidental, Marismas Oriental a Aznalcázar. 

Jediný z nich, ktorý získal všetky potrebné povolenia na realizáciu, je podprojekt Marismas 

Occidental. Nachádza sa v srdci oblasti Doñana na území, ktoré v tom čase nebolo možné 

zahrnúť do chránenej oblasti, a vyžaduje si vykonanie nasledujúcich krokov: 

premena 13 existujúcich vrtov na infraštruktúru na skladovanie plynu; 

otvorenie a prevádzkovanie 18 nových vrtov na účely ťažby a následného vtláčania; 

vybudovanie siete plynovodov s celkovou dĺžkou 65 km, ktorá by pokrývala celú oblasť 

Doñana. 

Platforma Salvemos Doñana je proti týmto plánom, pretože vedecké správy vypracované 

oficiálnymi výskumnými organizáciami potvrdili riziko indukovanej seizmicity, ktorá by 

mohla spôsobiť katastrofy. Centro Superior de Investigaciones Científicas (Vyšší ústav pre 

vedecký výskum, CSIC) a Instituto Geológico y Minero de España (Španielsky geologický a 

banský inštitút, IGME) úplne nevylúčili riziko zemetrasení. Správy výskumných pracovníkov 

z Universidad de Huelva dokazujú riziko indukovanej seizmicity. Seizmicita je podľa nich 

v tejto oblasti preukázaná. Podľa Juana Romera existuje v tejto súvislosti neúspešný precedens: 

podobný neúspešný prípad v Castellóne (Španielsko). Ide o projekt vtláčania plynu Castor, 

ktorý prechádzal vodným útvarom a po sérii zemetrasení v roku 2013 bol zrušený. 

Organizácia Ecologistas en Acción bola proti tomuto projektu, pretože Doñana je chránená 

oblasť a pre Európu je symbolom ochrany. Ide o mozaiku biotopov a zásobáreň biodiverzity so 

4 800 druhmi, čo predstavuje 75 % európskej biodiverzity. Projekt Marismas a jeho štyri 

podprojekty sú v rozpore so španielskymi a európskymi predpismi v oblasti životného 

prostredia a posudzovania vplyvov na životné prostredie: „Vzhľadom na to, že všetky štyri 

projekty pôsobia na ten istý kolektor podzemnej vody a systém platní a porúch, domnievam sa, 

že seizmické riziko, ktoré tento projekt predstavuje, stačí na uplatnenie zásady predbežnej 

opatrnosti a neschválenie jeho realizácie, ako to bolo v minulosti s ďalšími projektmi alebo 

problémami, ktoré mohli ovplyvniť ochranu oblasti Doñana.“ V oblasti Doñana je dotknutý len 
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jeden kolektor podzemnej vody: vodné útvary La Rocina a Almonte, ktoré sú súčasťou sústavy 

Natura 2000. 

Organizácia Ecologistas en Acción uviedla tieto štyri porušenia: 

1. plánovanie bez stratégie v roku 2006 (bez strategického environmentálneho hodnotenia) 

2. fragmentácia posudzovania vplyvov na životné prostredie – a kumulatívnych účinkov 

3. nevykonanie analýzy rizika indukovanej seizmicity (s odkazom na prípad C-50/09 EÚ proti 

Írsku) 

4. podhodnotenie sledovanej oblasti 

 

 Svetový fond na ochranu prírody: Felipe Fuentelsaz a Juanjo Carmona 

Roky politickej nečinnosti voči nelegálnemu poľnohospodárstvu spôsobili, že kolektor 

podzemnej vody, ktorý dával život oblasti Doñana, sa vyčerpal, a to viedlo k úpadku biotopov 

a druhov, vďaka ktorým bola táto oblasť výnimočná. K sťažnosti Svetového fondu na ochranu 

prírody (WWF) sa pridali andalúzsky a španielsky ombudsman a biologická stanica Doñana 

(CSIC). 

Situácia je mimoriadne znepokojivá vzhľadom na hodnotu oblasti, ktorá získala tituly 

národného parku (1969), biosférickej rezervácie (1981), lokality svetového dedičstva UNESCO 

(1994) a mokrade medzinárodného významu, pričom posledný uvedený titul bol udelený na 

základe Ramsarského dohovoru o mokradiach (1982). 

WWF zdôrazňuje, že podľa existujúcich verejných údajov sa množstvo vody pritekajúcej do 

slanísk znížilo o 80 % oproti prirodzeným úrovniam a kolektor podzemnej vody, ktorý 

potrebuje oblasť Doñana na prežitie, naďalej vysušuje 1 000 nelegálnych studní a 3 000 

hektárov s nelegálne pestovanými plodinami. Nezákonné a neudržateľné využívanie vody 

vážne vplýva na prírodné bohatstvo oblasti Doñana a spôsobuje stratu biodiverzity a 

vysušovanie lagún. 

Vedecké dôkazy odhalili, že vodné útvary, ako aj ekosystémy prírodnej oblasti Doñana a jej 

okolia sú v horšom stave, ako je uvedené v súčasných plánovacích dokumentoch, a sú v rozpore 

s európskymi normami, ako sú rámcová smernica o vode a smernice o biotopoch a vtákoch. 

Dosvedčujú to zmeny vegetácie, vysušovanie lagún, vymiznutie viacerých druhov rýb, 

vymieranie niektorých druhov vtákov, ako aj postupujúca eutrofizácia a invázne druhy. 

Vážne ohrozená je predovšetkým ochrana najohrozenejších druhov vodných vtákov, čo je 

spôsobené okrem iného zásahom človeka do záplavového režimu slaniska. Pokiaľ ide 

o ekologické požiadavky biotopov a druhov, v smerniciach EÚ sa vyžaduje prijatie osobitných 

ochranných opatrení, aby sa zabezpečil priaznivý stav ochrany, ako aj prežitie a rozmnožovanie 

vtákov v oblasti ich rozšírenia. 

Celkovo možno stav vôd, ako aj stav ochrany biodiverzity v oblasti Doñana označiť za pomerne 

negatívne. Vodné ekosystémy v oblasti Doñana podliehajú tlaku globálnej zmeny klímy na 

jednej strane a špecifickým vplyvom ťažby a znečistenia pôdy a povrchovej vody na strane 

druhej. Táto situácia priamo ovplyvňuje súčasný stav oblasti Doñana a neumožňuje jej 

vyrovnávať sa s vplyvmi zmeny klímy. 
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Výbor pre svetové dedičstvo organizácie UNESCO vo svojom rozhodnutí týkajúcom sa oblasti 

Doñana z roku 2017 varoval, že „so znepokojením berie na vedomie závery výročnej správy 

Hydrografickej konfederácie pre rieku Guadalquivir z roku 2016, ktoré potvrdzujú, že ak sa 

budú podzemné zdroje vody z významnej časti útvarov podzemnej vody naďalej využívať v 

súčasnej miere, mohlo by to ohroziť dobrý stav týchto útvarov a suchozemských 

ekosystémov...“. Napokon na medzinárodnej úrovni došlo k tomu, že Európska komisia začala 

proti Španielsku postup v prípade nesplnenia povinnosti (v nadväznosti na sťažnosť WWF) za 

zlé hospodárenie s vodou v oblasti Doñana, ktoré je v rozpore so smernicami o vtákoch a 

biotopoch a s rámcovou smernicou o vode. 

Zlý stav vôd v oblasti Doñana prinútil v roku 2016 WWF zhromaždiť najaktuálnejšie 

a kompletné informácie o stave ochrany biotopov a druhov, ako aj širokú škálu vedeckých 

publikácií o ekosystémoch a vodných útvaroch v oblasti Doñana. Zároveň sa v máji 2016 v 

oblasti Doñana konal seminár pre odborníkov na vodu, ktorého sa s cieľom doplniť a porovnať 

si informácie zúčastnilo viac ako 20 popredných vedcov a technikov. Zhodli sa na tom, že stav 

ochrany oblasti Doñana je horší, ako uvádzajú španielske a andalúzske orgány v plánovacích 

dokumentoch o tejto oblasti. 

Na základe týchto informácií vypracovali správu „El Estado del Agua en Doñana: Una 

Evaluación del Estado de las Aguas y los Ecosistemas del Espacio Protegido” (Stav vody v 

oblasti Doñana: posúdenie stavu vôd a ekosystémov chráneného územia). Ide o jednu 

z najúplnejších doposiaľ vykonaných vedeckých analýz o stave vody v oblasti Doñana, či už 

povrchovej alebo podzemnej, a o vplyve jeho zhoršovania na ekosystémy v oblasti. Autori 

správy zdôraznili následky, ako je znižovanie populácií vodných vtákov, ktoré závisia od 

dobrého stavu slanísk, napríklad kriticky ohrozenej kačice úzkozobej. Lagúny obklopené 

piesočnými dunami (väčšinou dočasné a niektoré trvalé, jeden z prírodných javov, pre ktorý je 

oblasť Doñana taká jedinečná) nezastaviteľne vysychajú. Okrem toho vyhynulo už 40 % 

druhov vážok a šidielok, ktoré tu žili. 

WWF vo svojej analýze založenej na oficiálnych vládnych údajoch upozornil, že veľký 

kolektor podzemnej vody, ktorý zásobuje mokrade, zaznamenal od 70. rokov dramatický 

pokles, čo každý rok potvrdzujú správy orgánu spravujúceho povodie. V súčasnosti sa 

využívanie vody v oblasti Doñana kontroluje tak nedostatočne, že nie je známe ani celkové 

množstvo vody, ktoré sa z podzemného kolektora odčerpá za rok. Odborníci dospeli k záveru, 

že po prijatí ráznych opatrení proti nezákonnému a neudržateľnému využívaniu vody v okolí 

by sa kolektor podzemnej vody v oblasti Doñana zotavil zo súčasného nadmerného využívania 

za 30 až 60 rokov. 

Vzhľadom na svoj súčasný stav potrebuje oblasť Doñana naliehavé opatrenia zamerané na 

zvrátenie úpadku. Opatrenia by mali zahŕňať: uzavretie nelegálnych studní a sledovanie 

čerpania podzemnej vody; vylepšenie zavlažovacích postupov na území v okolí oblasti Doñana; 

zníženie difúzneho znečistenia; premiestnenie vrtných prác vykonávaných v rámci rozvoja časti 

Matalascañas a zlepšenie čistenia vody, ktorá sa dostáva do oblasti Doñana, ako aj zlepšenie 

hospodárenia s vodou a zapojenie miestnych obyvateľov, ktorým je potrebné ukázať, že 

zlepšený stav vôd v chránenej oblasti by bol pre nich prínosom. 

Podzemné vody sú pre udržanie slanísk a mokradí v oblasti Doñana kľúčové, a tak obnova 

týchto miest závisí zo strednodobého a dlhodobého hľadiska okrem iného aj od dobrého stavu 

vodného útvaru známeho ako kolektor podzemnej vody 27 alebo „útvar podzemnej vody“ 
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Almonte-Marismas (v aktuálnom hydrologickom pláne pre rieku Guadalquivir na obdobie 

2015 – 2021 rozdelený na päť častí). WWF dospel k záveru, že na základe údajov a grafov 

uvedených v správe z roku 2017, ktorú predložila Hydrografická konfederácia pre rieku 

Guadalquivir, sa piezometrická hladina tohto kolektora od posledného veľkého sucha 

v polovici 90. rokov neobnovila. Napriek rekordným zrážkam a extrémne vlhkým rokom sa 

81,25 % územia nachádza v porovnateľnej alebo horšej situácii ako pred 24 rokmi. 

Nekontrolovaný, neudržateľný a v mnohých prípadoch nezákonný nárast intenzívneho 

zavlažovacieho poľnohospodárstva v okolí Národného parku Doñana je najväčšou hrozbou pre 

budúcnosť tejto lokality svetového dedičstva. Už viac ako desať rokov sa situácia so 

zavlažovaním v okolí oblasti Doñana nepretržite sleduje prostredníctvom inšpekcií na mieste 

a diaľkovou detekciou (satelitné snímky), aby sa zabezpečil prehľad o zväčšovaní zavlažovanej 

plochy a bolo možné naň upozorňovať. S úmyslom priniesť poriadok do chaosu pestovania 

plodín v okolí oblasti Doñana schválila v roku 2014 regionálna andalúzska vláda spolu 

s ústrednou vládou po siedmich rokoch práce a so súhlasom poľnohospodárov takzvaný 

„jahodový plán“ alebo „plán využívania pôdy“ (osobitný plán riadenia zavlažovaných oblastí, 

ktoré sa nachádzajú severne od lesov oblasti Doñana). Napriek vykonávaniu osobitného plánu 

zo strany orgánov sa zavlažované územia v tejto oblasti naďalej rozširujú. Podľa poslednej 

správy, ktorú vypracoval WWF, sa v rámci plánu využívania pôdy v rokoch 2016 až 2018 

objavilo 365 nových hektárov intenzívne zavlažovaných území. Tieto nové poľnohospodárske 

plochy sa pridali k 1 680 hektárom, ktoré sa objavili v rokoch 2004 až 2015, keď bol 

nekontrolovaný rast zavlažovacieho poľnohospodárstva v oblasti Doñana oficiálne zastavený. 

Vo všeobecnosti väčšinu nového zavlažovaného územia zaberajú plodiny pestované pod 

plastovými fóliami, pričom v posledných rokoch je prevládajúcou plodinou brusnica. 

Takýto nárast neznepokojuje len pre okamžité dôsledky, ale aj zo strednodobého a dlhodobého 

hľadiska, keďže orgány mu nebránia a ani preventívne neuzatvárajú nezákonné pozemky, keď 

ich odhalia pracovníci alebo nahlási WWF. Okrem toho je nezákonné poľnohospodárstvo vo 

všeobecnosti ziskové, pretože zisky sú vyššie ako nízke hospodárske sankcie. 

 ASAJA Andalucía: Emilio Vieira; Eduardo Martín: generálny tajomník združenia 

ASAJA Sevilla 

Združenie ASAJA je členom dozornej rady a rady oblasti Doñana už 20 rokov. Zastupuje 

poľnohospodárov a jeho členovia sú veľmi znepokojení stavom kolektora podzemnej vody, ale 

aj poľnohospodárstvom a chovom hospodárskych zvierat v oblasti. Nemajú k dispozícii 

rovnaké údaje ako WWF, no pripúšťajú, že v severnej časti parku nastal problém, ktorý 

spôsobilo povolenie otvoriť studne. Je nutné nájsť východisko z tejto situácie. Treba vyriešiť 

problém nezákonného zavlažovacieho poľnohospodárstva, ktoré predstavuje nekalú 

konkurenciu pre zákonné zavlažovanie. Poľnohospodárov, ktorí dodržiavajú pravidlá, je viac 

než tých, čo ich porušujú. Táto väčšia skupina navyše nezneužíva svoju pozíciu. Práve naopak, 

ich postupy sa považujú za udržateľné a príkladné (príkladom je ryžové pole v Seville). Nie 

všetkých poľnohospodárov treba odsudzovať, pretože existujú záznamy o uzavretí studní, čo 

znamená, že úrady konajú, hoci možno príliš pomaly. Poľnohospodárstvo je odvetvie, ktoré 

v okolí parku poznačeného dlhotrvajúcim suchom udržiava život. Hovoriť o vode znamená 

hovoriť o poľnohospodárstve, v tomto prípade o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve. 
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Pál Csáky ocenil odpovede a vysvetlenia všetkých účastníkov a poznamenal, že diskusia bola 

veľmi užitočná. Všetkým poďakoval za poskytnutie nových informácií, uznal zložitosť riadenia 

Národného parku Doñana a prítomným dal priestor na otázky. 

Rosa Estaràs Ferragut vysvetlila, že je potrebné nájsť rovnováhu medzi ochranou podzemných 

vôd a poľnohospodárskou činnosťou, a poďakovala všetkým rečníkom za ich príspevky do 

diskusie. 

Soledad Cabezón Ruiz sa pýtala na skutočný vplyv zmeny klímy v oblasti Doñana a na možné 

riešenie problému nelegálnych studní. Na otázku o zmene klímy Juanjo Carmona odpovedal, 

že zmeny klímy ovplyvňujú ústie rieky Guadalquivir a vedú k postupnému miznutiu pláže 

Matalascañas, a vyzval na hľadanie rýchlych riešení pre oblasť Doñana. Felipe Fuentelsaz 

reagoval na otázku o nelegálnych studniach. Ich stráženie je podľa neho nedostatočné (počet 

strážnikov sa zvýšil z jedného na päť). Žiadal, aby sa na nezákonne zavlažovaných pozemkoch 

uplatňovali preventívne opatrenia a aby sa studne dočasne zapečatili. Upozornil, že mnohé 

spisy sú pre nedostatočné spracovanie premlčané a že studne sa zatvárajú jedine v prípade, že 

sa výmenou za ne poľnohospodárom poskytne povrchová voda, ktorá sa zabezpečuje 

presúvaním. Žiadal tiež ukončenie pestovania plodín na nezákonne zavlažovaných hektároch. 

Miltiadis Kyrkos uviedol, že pokiaľ ide o plyn, treba prejsť na čistú energiu. Vyzval na ďalšie 

uzatváranie nelegálnych studní a rozvoj udržateľného poľnohospodárstva. Pýtal sa aj na 

prípadné unikanie plynu. Abel Lacalle odpovedal, že seizmicita spôsobená tlakom plynu môže 

byť nebezpečná a je naozaj dôležité zistiť, či je plynové úložisko pre dodávanie plynu 

nevyhnutné. Povedal, že unikanie plynu sa nedá vylúčiť a bez vhodných filtrov by došlo k 

znečisteniu podzemných priestorov. Dodal, že existujú alternatívy. Projekt, v rámci ktorého sa 

má plyn skladovať a použiť v prípade potreby, je podľa neho pochybný.  Zariadenie na 

skladovanie bolo postavené v čase, keď sa očakávala vysoká spotreba plynu (v roku 2006), a je 

možné, že v súčasnosti už nie je potrebné. 

Stretnutie s orgánmi regionálnej andalúzskej vlády 19. septembra v Seville 

 José Fiscal López, regionálny minister pre životné prostredie a územné plánovanie 

Doñana je prírodná oblasť, ktorá zahŕňa Národný park Doñana a od roku 1999 je spravovaná 

ako prírodná rezervácia Doñana (120 000 hektárov). Vyznačuje sa jedinečnou biodiverzitou a 

je domovom typických druhov, ako sú rys španielsky a orol iberský. Považuje sa za chránené 

vtáčie územie (španielska skratka: ZEPA) a osobitné chránené územie (španielska skratka: 

ZEC), je súčasťou európskej ekologickej sústavy Natura 2000 a organizácia UNESCO ju 

vyhlásila za biosférickú rezerváciu a lokalitu svetového dedičstva. Okrem toho má aj ďalšie 

tituly ochrany a jedinečnosti. 

Oblasť Doñana je pre andalúzsku vládu absolútnou prioritou v oblasti životného prostredia. Jej 

územie pôvodne riadil štát, no už desať rokov ho spravuje regionálna vláda. Oblasť bola vždy 

ohrozovaná ľudskou činnosťou. V súčasnosti ju ohrozuje zmena klímy, plynárenský projekt a 

stav kolektorov podzemnej vody. 

V okolí oblasti Doñana sa zemný plyn z podložia ťaží už dlho. Nachádzajú sa tam viaceré 

lokality, vrty a plynovody spoločnosti Petroleum Oil & Gas Spain, S.A., ktorá patrí do 

energetickej skupiny Gas Natural Unión Fenosa. V posledných rokoch chcela uvedená 
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obchodná skupina posilniť svoju činnosť v oblasti plynárenstva na tomto území a predložila 

štyri nové projekty (Marismas Occidental, Saladillo, Marismas Oriental a Aznalcázar), ktoré sa 

nachádzajú v rôznych správnych jednotkách provincií Huelva a Sevilla. V rámci týchto 

projektov sa navrhujú úpravy existujúcich činností vybudovaním nových lokalít (oplotené 

fyzické oblasti, kde by sa nachádzali vrty a ďalšia infraštruktúra), vrtov, plynovodov, 

elektrických vedení a strojových zariadení, a predovšetkým nová činnosť skladovania zemného 

plynu v plynových ložiskách, v ktorých v súčasnosti prebieha ťažba. 

Každý zo štyroch projektov prešiel samostatným posúdením vplyvov na životné prostredie. 

Takéto boli výsledky: 

– projekt Marismas Occidental – mimo prírodnej oblasti Doñana. Napriek tomu, že projekt má 

vplyv na lokalitu s európskym významom (SCI), ktorá je súčasťou sústavy Natura 2000, 

13. septembra 2010 získal pozitívnu správu o environmentálnom vplyve (španielska skratka 

DIA), ktorú vydalo ministerstvo životného prostredia v rámci postupu posudzovania vplyvov 

na životné prostredie, a 15. novembra 2010 aj pozitívne jednotné environmentálne povolenie 

(španielska skratka: AAU), ktoré vydalo andalúzske ministerstvo životného prostredia. 

Projektu bolo 13. septembra 2015 udelené jednotné environmentálne povolenie na ďalšie dva 

roky. Štátne ministerstvo zodpovedné za energetiku – vtedy ministerstvo priemyslu, energetiky 

a cestovného ruchu (MINETUR), v súčasnosti ministerstvo energetiky, cestovného ruchu 

a digitálnej agendy (MINETAD) – udelilo projektu 10. marca 2016 definitívne povolenie. 

– Saladillo – na území prírodnej oblasti Doñana. Projekt získal 15. januára 2013 pozitívnu 

správu o environmentálnom vplyve, ktorú vydalo ministerstvo životného prostredia v rámci 

postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý patrí do právomoci štátu. V súlade 

so zákonom č. 2/1989 však nebolo udelené povolenie na uskutočnenie projektu na území v 

chránenej prírodnej oblasti, ktoré nemôže byť predmetom urbanizácie, a povolenie nebolo v 

súlade s plánom regulácie prírodných zdrojov (španielska skratka: PORN) a plánom 

všeobecného využívania a riadenia (španielska skratka: PRUG) prírodnej oblasti Doñana. 

Projekt preto nebolo možné uskutočniť. 

– Marismas Oriental – na území prírodnej oblasti Doñana. Projekt získal 15. januára 2013 

pozitívnu správu o environmentálnom vplyve, ktorú vydalo ministerstvo životného prostredia 

v rámci postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý patrí do právomoci štátu. 

Andalúzske ministerstvo životného prostredia vydalo 8. januára 2016 uznesenie, ktorým sa 

tomuto projektu neudeľuje jednotné environmentálne povolenie, pretože v chránenej prírodnej 

oblasti mu ho nie je možné udeliť a pretože 14. marca 2015 správna rada prírodnej oblasti 

Doñana vydala negatívnu správu o environmentálnom vplyve, ktorá je podľa článku 21 zákona 

č. 8/1999 o prírodnej oblasti Doñana pre regionálne ministerstvo životného prostredia záväzná. 

Projekt preto nebolo možné uskutočniť. 

– Aznalcázar – mimo prírodnej oblasti Doñana. Projekt získal 15. januára 2013 pozitívnu 

správu o environmentálnom vplyve, ktorú vydalo ministerstvo životného prostredia v rámci 

postupu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý patrí do právomoci štátu. 

Andalúzske ministerstvo životného prostredia vydalo 8. januára 2016 uznesenie, ktorým 

tomuto projektu udeľuje jednotné environmentálne povolenie, pričom vzalo do úvahy, že 

správna rada prírodnej oblasti Doñana vydala 14. marca 2015 negatívnu správu 

o environmentálnom vplyve pre projekt Marismas Oriental, pričom sa nevyjadrila k projektu 

Aznalcázar, pretože sa netýka prírodnej oblasti Doñana. 
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Andalúzska regionálna vláda spochybnila, že bola vykonaná primeraná štúdia synergických a 

kumulatívnych vplyvov všetkých štyroch projektov na životné prostredie, najmä na lokality 

sústavy Natura 2000, najmä pokiaľ nová činnosť, ktorá sa má vykonávať, pozostáva z trvalého 

uskladnenia plynu. Andalúzska vláda v priebehu rokov upozorňovala na túto skutočnosť 

v rámci viacerých postupov, ktoré v tejto súvislosti otvorili inštitúcie, ako je Európska komisia 

(pilotný projekt 5081/13/ENVI) alebo andalúzsky ombudsman (postupy podávania sťažností 

13/1241 a 16/5654). 

Regionálna vláda odmietla plynárenský projekt na území oblasti Doñana a ani projekty mimo 

jej územia nepovažuje za vhodné. Jej jasný postoj podporujú štúdie CSIC: v štúdii, ktorú 

vypracoval Dr. Miguel de Las Doblas Lavigne (výskumný pracovník CSIC), sa jasne uvádza, 

že španielske a portugalské pobrežné oblasti pri Cádizskom zálive sú neotektonicky aktívne a 

nachádza sa tam množstvo dôkazov o opakujúcich sa zemetraseniach a cunami, a zdôrazňuje 

sa v nej nevyhnutnosť, aby štúdia o vplyvoch projektu plynovodu na životné prostredie 

obsahovala podrobný geofyzikálny/tektonický prieskum, ktorý by hodnotil seizmické riziko. 

Preto vzhľadom na to, že všetky štyri predložené projekty pôsobia na ten istý kolektor 

podzemnej vody a ten istý systém platní a porúch, seizmické riziko, ktoré predstavuje tento 

projekt, stačí na to, aby sa na základe zásady predbežnej opatrnosti zastavilo jeho schvaľovanie 

a vykonávanie, kým projekt ako celok primerane neposúdi nezávislý a multidisciplinárny 

vedecký tím, ako to bolo v minulosti s inými projektmi alebo problémami, ktoré mohli 

ovplyvniť ochranu oblasti Doñana. 

Nezahrnutie seizmického rizika pri vtláčaní plynu do posudzovania vplyvov na životné 

prostredie by mohlo znamenať, že sa nezohľadnilo hodnotenie rizika kontaminácie 

podzemných vôd a do úvahy sa brala predpokladaná úroveň geologickej stability, čo mohlo 

hodnotiacich viesť k podhodnoteniu tohto rizika. Minister sa odvoláva na správu CSIC 

o incidentoch spôsobených podzemným skladovaním zemného plynu v Amposte známym ako 

projekt Castor, v rámci ktorého seizmické následky vyvolané vtláčaním plynu spôsobili, že 

projekt nebolo možné uskutočniť a štát stiahol časť koncesie napriek tomu, že projekt získal 

pozitívnu správu o environmentálnom vplyve. 

Zásada predbežnej opatrnosti je hlavnou zásadou pri analýze akejkoľvek iniciatívy, ktorá môže, 

hoci aj potenciálne, vyvolať riziká pre prírodnú krajinu alebo životné prostredie. Ak má 

prírodné prostredie nevyčísliteľnú hodnotu, ako je to v prípade oblasti Doñana, a ak je okrem 

uvedených potenciálnych rizík ohrozená aj fyzická bezpečnosť ľudí a objektov, je na mieste 

žiadať preskúmanie správ o environmentálnom vplyve, a keďže jeden zo štyroch projektov už 

získal definitívne povolenie (Marismas Occidental), nevyhnutné je aj pozastavenie jeho 

vykonávania. 

Druhým problémom v oblasti Doñana je voda, ktorá má pre park zásadný význam. Parku dáva 

život ekosystém tvorený sezónnym slaniskom zaplavovaným počas dažďov. Treba 

pripomenúť, že kolektor podzemnej vody 27 (kolektor Almonte – Marismas), ktorý zásobuje 

oblasť Doñana, sa nachádza v povodí rieky Guadalquivir, a teda patrí do právomoci štátu. 

Z najnovších údajov, ktoré predložila konfederácia v júli 2018, jasne vyplýva, že 

znehodnocovanie podzemnej vody sa pozastavilo, a hoci je situácia naďalej vážna, úpadok 

kolektora sa spomalil. Jeho stav súvisí s rozšírením lesných porastov a poľnohospodárstva v 

okolí parku, ktoré sú teraz zodpovedné, legálne a trvalo udržateľné. Pred desiatimi rokmi to tak 

nebolo a aby sa zabránilo ohrozovaniu oblasti Doñana, vytvoril sa plán riadenia pre severnú 

časť jej lesov. Cieľom bolo zachovať udržateľné poľnohospodárstvo a oblasť Doñana, ako aj 
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zosúladiť všetky záujmy existujúce v tejto oblasti. Uzavrelo sa 400 nelegálnych studní a 

podnikli sa právne kroky proti nelegálnym pozemkom a studniam v lesnej oblasti. 

Poľnohospodári presúvali povrchovú vodu z nádrží v Huelve, aby zabezpečili zavlažovanie 

a mohli uzavrieť studne. 

Osobitný plán riadenia zavlažovaných území nachádzajúcich sa severne od lesov oblasti 

Doñana z roku 2014 zaručuje prežitie a udržateľnosť zavlažovaných poľnohospodárskych 

plôch bez zníženia množstva vody v oblasti Doñana. Pokiaľ ide o právomoci autonómnej 

oblasti, boli ukončené procesy regularizácie a tým poľnohospodárskym plochám, ktoré splnili 

stanovené kritériá, boli udelené koncesné práva na vodu. Na zabezpečenie ich účinnosti sa 

zaviedli primerané kontroly. S cieľom overiť fyzický stav oblasti bolo vypracovaných 226 

kontrolných správ ako predbežná fáza sankčných a právnych/administratívnych postupov. 

Okrem toho sa začalo pracovať na otvorení 80 disciplinárnych konaní týkajúcich sa lesného 

hospodárstva, nepovolených zmien vo využívaní pôdy a vrátenia pozemkov, ktoré by sa dotkli 

celkovej plochy 302 hektárov, s povinnosťou prestať využívať povodia, ktoré sa v súčasnosti 

používajú na zavlažovanie. V konfederácii Tinto-Odiel-Piedras bolo uzavretých 41 povodí a v 

hydrografickej konfederácii Guadalquivir 254 z celkového počtu 295 povodí (pričom sa začalo 

294 konaní o zániku). 

Presunutie povrchovej vody z povodia Tinto-Odiel-Piedras s rozlohou 14,99 hektometrov 

pomohlo zavlažovateľom a farma Los Mimbrales bola začlenená do verejnej sféry, čo znížilo 

zavlažovateľnú plochu v rozsahu plánu o viac ako 216 hektárov. 

Podľa organizácie UNESCO sa udržuje všeobecný dobrý stav parku a druhy ohrozené 

vyhynutím, napríklad rys španielsky (projekt LIFE) a orol iberský, zvýšili svoju populáciu. Je 

potrebné pokračovať v úsilí, ale Miguel Delibes (bývalý riaditeľ biologickej stanice Doñana) 

tvrdí, že „park je v dobrom stave“ a ostane to tak aj v najbližších rokoch. Naďalej však existujú 

významné hrozby a treba pracovať na tom, aby sa nestali nezvratnými. Najdôležitejším 

aspektom je plynárenský projekt, ktorý v súčasnosti nemá zmysel. 

Pál Csáky poďakoval za vysvetlenia. Uznal zložitosť riadenia oblasti Doñana a vzal na vedomie 

stanovené priority: nelegálne studne, nelegálna poľnohospodárska činnosť, vtláčanie plynu do 

podložia a znečistenie podzemných vôd. Navrhol položiť otázky vláde počas nadchádzajúcej 

návštevy ministerstva životného prostredia v Madride. 

Miltiadis Kyrkos súhlasil s tým, že chyby z minulosti možno zvrátiť a že uzatváraniu 

nelegálnych studní by sa mohla venovať väčšia pozornosť. 

Rosa Estaràs Ferragut súhlasila s uzatváraním nelegálnych studní a domnieva sa, že sa 

vykonávajú primerané kroky. V súvislosti s otázkou plynu však poukázala na to, že správy 

o environmentálnom vplyve pre plynárenské projekty boli podpísané pred 10 rokmi vtedajším 

ministrom životného prostredia a následne prijaté regionálnou andalúzskou vládou. Poukázala 

tiež na to, že ak sa má situácia zvrátiť, pri právnom postupe treba postupovať opatrne, aby 

nedošlo k súdnym preskúmaniam. 

Minister José Fiscal López poukázal na to, že pokiaľ ide o plynárenský projekt, španielska 

vláda si uvedomuje jeho negatívny vplyv na životné prostredie, ale chce prijať opatrenia 

s maximálnou právnou istotou vzhľadom na možné budúce nároky spoločnosti (odškodnenie 

vo výške 359 miliónov eur). Najlepšie by bolo zrušiť pôvodné správy o environmentálnom 

vplyve a vytvoriť novú správu, ktorá by sa vzťahovala na všetky štyri projekty ako celok. 
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Projekty v minulosti získali povolenie preto, lebo vtedy existovali iné priority a obavy (vďaka 

čomu bolo možné túto aktivitu vykonávať 35 rokov). V súčasnosti však v projekte nastali 

zmeny a namiesto ťažby plynu je cieľom jeho vtláčanie. Regionálna vláda však chce na základe 

vedeckých správ CSIC a IGME urobiť v tejto veci krok späť a odložiť ju na neskôr. 

Pokiaľ ide o 3000 hektárov nezákonne obhospodarovanej pôdy, Fiscal López vysvetlil, že v 

mnohých oblastiach sa pestuje eukalyptus, za ktorý poľnohospodári v roku 2004 zaplatili 

poplatky oprávňujúce na jeho pestovanie. Tieto oblasti boli vyčlenené na pestovanie stromov, 

no v súčasnosti sa tam pestujú čučoriedky. Ide teda o lesnú alebo poľnohospodársku pôdu? 

Napriek tomu však regionálna vláda vynaloží maximálne úsilie pri uplatňovaní nariadenia 

prostredníctvom zatvárania nelegálnych studní. 

Stretnutie s andalúzskym ombudsmanom 19. septembra v Seville 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

Andalúzsky ombudsman na úvod vysvetlil dôvody, ktoré ho viedli k začatiu vyšetrovania 

z vlastnej iniciatívy týkajúceho sa situácie v prírodnej oblasti Doñana. Potom vysvetlil prijaté 

opatrenia a závery, ktoré vyvodil z vyšetrovania. 

Prírodná oblasť Doñana, vyhlásená za lokalitu svetového dedičstva UNESCO a súčasť sústavy 

Natura 2000, sa nachádza medzi dvoma kontinentmi. Ide o výnimočné miesto významné z 

hľadiska sťahovania, rozmnožovania a prezimovania európskeho a afrického vtáctva s bohatou 

a rozmanitou faunou. K jedinečnosti tohto ekosystému, ktorý sa považuje za najväčšiu 

ekologickú rezerváciu v Európe, významne prispievajú aj početne zastúpené rastlinné druhy. 

To však nezabránilo vykonávaniu činností a projektov v oblasti budovania infraštruktúry, ktoré 

vzbudzujú obavy vzhľadom na riziká, ktoré môžu predstavovať pre ochranu a zachovanie tejto 

jedinečnej oblasti. Vývoj v parku ombudsmana viedol k podpore viacerých opatrení na ochranu 

základných práv andalúzskych občanov, medzi ktoré patrí právo užívať slušné a primerané 

prostredie. 

Prvý problém je príčinou znepokojenia už niekoľko rokov a súvisí so stavom podzemných vôd, 

ktoré zásobujú mokrade v parku a majú zásadný význam pre jeho environmentálnu a 

ekologickú hodnotu. 

Druhá obava sa týka činnosti plynárenskej spoločnosti, ktorá už roky ťaží z viacerých ložísk 

v chránenej oblasti a jej okolí a plánuje realizáciu plynovodu spájajúceho miesta ťažby 

a výstavbu infraštruktúry potrebnej na využívanie existujúcich vrtov na skladovanie vtlačeného 

plynu. 

1. Pokiaľ ide o stav podzemných vôd v oblasti Doñana, ombudsman čelí problému 

rozdelenia právomocí, pretože konečnú zodpovednosť za kontrolu podzemných vôd 

a dohľad nad nimi nesie orgán (Hydrografická konfederácia pre rieku Guadalquivir), 

ktorý je organizačnou jednotkou celoštátnych orgánov a nepatrí do rozsahu pôsobnosti 

ombudsmana, ktorý dohliada len na andalúzske autonómne orgány. 

Ombudsman tento problém riešil tak, že využil existujúce možnosti spolupráce so 

štátnym ombudsmanom, ktorého informoval o svojich obavách týkajúcich sa stavu 

podzemných vôd. Okrem toho ho požiadal aj o to, aby zvážil možnosť využitia svojich 
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právomocí v tomto prípade a vykonávania dozoru nad konfederáciou. Na základe tejto 

žiadosti štátny ombudsman začal vyšetrovanie. Okrem toho úrad ombudsmana podnikol 

kroky voči regionálnym orgánom, konkrétne voči regionálnemu ministerstvu životného 

prostredia, a to na základe skutočnosti, že ochrana prírodnej oblasti Doñana patrí medzi 

právomoci týchto orgánov, ktoré sú preto povinné zaujať proaktívny postoj k 

akejkoľvek situácii, ktorá by mohla predstavovať hrozbu pre prežitie uvedenej 

chránenej oblasti. Na základe tejto intervencie bolo vydané uznesenie s výzvou pre 

regionálne ministerstvo životného prostredia, aby podniklo kroky voči Hydrologickej 

konfederácii pre rieku Guadalquivir a žiadalo od nej prijatie potrebných opatrení na 

ochranu kvality a množstva podzemných vôd v oblasti Doñana. Okrem toho úrad 

ombudsmana požiadal regionálne ministerstvo životného prostredia, aby v spolupráci s 

konfederáciou a miestnymi orgánmi prijalo opatrenia na riešenie hlavných problémov, 

ktoré vplývajú na podzemné vody v oblasti. Konkrétne ide o riziká vyplývajúce z 

nadmerného využívania podzemných vôd, ktoré spôsobujú nelegálne studne v 

poľnohospodárskych podnikoch, prekračovanie povolených limitov na čerpanie vody 

vlastníkmi legálnych studní a nárast využívania vody z kolektora na účely jej dodávania 

do turistických lokalít v okolí prírodnej oblasti Doñana. 

2. Pokiaľ ide o riziko vyplývajúce z výstavby plynovodu a zariadenia na skladovanie 

plynu v oblasti Doñana, ombudsman sa domnieva, že ide o projekt, ktorý sa vážne 

dotýka veľkej časti andalúzskeho obyvateľstva, ekologického hnutia, viacerých 

politických skupín a členov a inštitúcií vedeckej obce. Veľká časť tohto projektu 

prechádza prírodným parkom Doñana, ďalšia prechádza oblasťou susediacou s 

Národným parkom Doñana. Projekt by sa vykonával v prostredí, ktoré od týchto 

chránených území nie je možné oddeliť. Ombudsman si myslí, že realizácia projektu 

plynovodu Doñana nie je podľa zásady predbežnej opatrnosti zlučiteľná s potrebou 

zaručiť ochranu a udržanie prírodnej oblasti Doñana, a na základe nasledujúcich 

dôvodov žiada o definitívne zastavenie projektu: 

 V prvom rade preto, lebo sa pred udelením potrebných povolení nevykonalo 

spoločné posúdenie štyroch plánovaných projektov, ako sa to vyžaduje v právnych 

predpisoch EÚ. Je potrebné vypracovať celkové hodnotenie, ktoré by umožnilo 

vykonať potrebnú analýzu kumulatívnych a synergických vplyvov, ktoré by mohli 

ohroziť chránený ekosystém prírodnej oblasti Doñana. 

 Po druhé, zo správy CSIC je zrejmé, že v správach o environmentálnom vplyve 

vypracovaných pre každú zo štyroch častí, na ktoré bol projekt rozdelený, nie sú 

identifikované ani posúdené riziká spojené s vtláčaním plynu do podložia, a to aj 

napriek tomu, že regionálna vláda poukázala na to, že proces vtláčania plynu môže 

vyvolať seizmické pohyby, a preto by správa o environmentálnom vplyve mala 

obsahovať posúdenie tohto rizika. 

 Ďalším dôvodom je to, že štátny ombudsman sa po analýze správy, ktorú zaslal 

inštitút IGME, domnieva, že umiestnenie projektov nemusí byť ideálne a navyše sa 

zatiaľ nevenovala náležitá pozornosť pochybnostiam o uskutočniteľnosti projektov 

ťažby a skladovania plynu v oblasti Doñana. 

Ochrana prírodnej oblasti nemôže byť založená výlučne na prijatí opatrení zameraných na 

ochranu jej ekologických hodnôt za každú cenu. Tieto opatrenia by sa mali spojiť s ochranou 
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zákonných práv ľudí žijúcich v okolí na hospodársky a sociálny rozvoj. Ombudsman si preto 

myslí, že ochranu podzemných vôd oblasti Doñana by bolo vhodné zosúladiť s uspokojením 

potrieb poľnohospodárov a chovateľov dobytka žijúcich v oblasti, ako aj s turistickým a 

priemyselným rozvojom okolia. Nezákonné čerpanie sa však jednoznačne musí zastaviť. 

Pokiaľ ide o projekt plynovodu a skladovania plynu v oblasti Doñana, domnieva sa, že riziká, 

ktoré tento projekt predstavuje pre zachovanie jedinečného ekosystému, nie sú dostatočne 

odôvodnené. Uviedol, že zásada predbežnej opatrnosti je jedným z pilierov európskych 

právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Na základe toho dospel k záveru, že ak sa 

na jednu stranu váh umiestnia výhody a záujmy, ktoré sa majú dosiahnuť týmto projektom, a 

na druhú stranu ekologické hodnoty prírodnej oblasti Doñana, niet pochýb o tom, kam sa váhy 

naklonia: smerom k zdravému rozumu a náležitej opatrnosti. 

Pál Csáky poďakoval rečníkom za odpovede a otvoril priestor na otázky tým, že sa opýtal, či 

sa andalúzsky a štátny ombudsman zhodujú v analýze nadmerného využívania podzemných 

vôd a v názore, že je potrebné všetky štyri plynárenské projekty posúdiť spoločne. Andalúzsky 

ombudsman odpovedal, že majú rovnaký pohľad na ochranu podzemnej vody aj na potrebu 

spoločného posúdenia štyroch plynárenských projektov integrovaným spôsobom, ktorý by 

zahŕňal posúdenie seizmického rizika. 

Miltiadis Kyrkos poďakoval za odpovede a prezentáciu. 

štvrtok 20. septembra 2018 

Návšteva Národného parku Doñana – Huelva 

Delegácia 20. septembra navštívila Národný park Doñana. Sprevádzali ju andalúzsky minister 

životného prostredia a územného plánovania José Fiscal López, riaditeľ prírodného parku 

Doñana Juan Pedro Castellano, generálny riaditeľ správy životného prostredia a chránených 

oblastí andalúzskej vlády Javier Madrid a Miguel Delibes de Castro, bývalý riaditeľ biologickej 

stanice Doñana (1988 – 1996) a súčasný predseda správnej rady prírodnej oblasti Doñana. 

Členovia delegácie sa oboznámili s rozličnými ekosystémami, ako sú pieskové duny, 

borovicové porasty, pobrežné porasty, trstinové porasty a slaniská. Navštívili aj región Montaña 

del Río a oblasti Cangrejo, Travieso a Caño Guadiamar, ako aj Coto del Rey. Plán cesty bol 

nasledovný: 

El Rocío – Coto del Rey (húština a duby korkové) – Caño Guadiamar (slaniská) – Travieso 

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

(borovicový les a slaniská) – Marismillas (borovicový les) – Inglesillo – duny a pláž – Cerro 

de los Ánsares (duna, trstinový porast a slanisko) – El Puntal (húština, pobrežný porast a 

slanisko) – biologická stanica (húština a pobrežný porast) – Los Sotos (húština a pobrežný 

porast) – návštevnícke centrum La Rocina. 

Riaditeľ parku Juan Pedro Castellano poskytol niekoľko dôležitých informácií: 

Počas jarnej púte El Rocío prechádza Národným parkom Doñana milión ľudí a počas víkendov 

je niekedy v dedine až 200 000 ľudí. Púť je veľmi dôležitá, pretože ide o tradíciu, ktorá však 
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znamená množstvo práce pre správcov parku. Pôda v oblasti Doñana sa okrem iného tradične 

využíva na pasenie dobytka (kone a kravy). V oblasti Coto del Rey (porastená suchými 

kroviskami) je zriedkavo pozorovaný rys. Pod borovicami rastú pistácie. Vzhľad oblasti sa 

mení podľa obdobia, pričom tieto zmeny závisia od vzdialenosti vegetácie od hladiny 

podzemnej vody. Táto návšteva sa konala v najsuchšom období. Slanisko sa začína zaplavovať 

na jeseň a v januári a februári je zaplavené úplne. Skoro na jar začína vysychať a v lete je 

celkom suché. 

Na bezpečnosť parku Doñana dohliada 75 zamestnancov a celkovo v ňom pracuje viac ako 120 

ľudí. Vstup do národného parku je pre súkromných návštevníkov obmedzený a návštevy 

organizuje súkromná spoločnosť. 

Skupina sa zastavila pri mape parku zobrazujúcej približne 120 000 hektárov a určila na nej 

svoju polohu. Oblasť s ílovitou pôdou je v zime zaplavená, pričom íl sa do nej dostáva, keď sa 

rieka vyleje z brehov. Do piesočnatej oblasti prináša piesok more. Skupina sa následne 

presunula smerom na juh k brehom rieky Guadalquivir a návštevu ukončila na pláži 

Matalascañas. 

Je dôležité rozlišovať jednotlivé ekosystémy: piesok je veľmi priepustný, zatiaľ čo íl veľmi 

nepriepustný. Slanisko a jeho povrchové vody závisia od zrážok, a nie od podzemných vôd. 

Využívanie vody v oblasti Doñana je regulované a jednotlivé oblasti majú rôzne stupne ochrany 

(park, nárazníková zóna a prechodná zóna). 

Oblasť Doñana je chránená od 60. rokov, keď sa chránili mokrade, ktoré by sa za bežných 

okolností vysušili, pretože išlo o zdraviu škodlivú malarickú oblasť. Piesky v oblasti sa 

ochránili pred výsadbou eukalyptu. Oblasť sa obnovila a nastali v nej zmeny: „galícijské 

slanisko“, ktorého územie bolo predtým obhospodarované, obnovili a opäť pripojili k rieke. 

Eukalyptové plantáže boli odstránené. Niektoré oblasti národného parku obklopuje pôda, na 

ktorej sa pestujú obilniny. V národnom parku je 30 000 hektárov mokradí a ďalších 20 000 sa 

nachádza v prírodnom parku, kde sa pestujú plodiny a vykonáva akvakultúra. 

V rámci projektu obnovy vôd oblasti Doñana z roku 2005 boli povinne odkúpené všetky farmy, 

ktoré už v tom čase neboli v prevádzke, odstránili sa odvodňovacie kanály a obnovil sa starý 

kanál Travieso. Takto prebiehal proces obnovy na farme Caracoles. V roku 2012 bol obnovený 

kanál Travieso, ktorý privádza vodu pre celé slanisko, kde naďalej hniezdia mnohé kačice. 

Caracoles je poľnohospodárska oblasť na území parku, kde je povolený lov. Na okraji parku sa 

nachádzajú ryžové polia (vysušené slanisko), ktoré sa zaplavujú, keď sa park vysušuje, a na 

ktorých hniezdi veľa vtákov. Dôležitá je synergia medzi ryžovými poľami a parkom. V oblasti 

kanála Entremuros zimujú početné kolónie vodných vtákov zo severu Európy a z Afriky. Do 

kanála Entremuros priteká voda z rieky Guadiamar. Časť steny kanála bola znížená, čím 

vzniklo spojenie so slaniskom, no vzhľadom na kvalitu vody bola potrebná obozretnosť. Voda 

prechádza opraveným kanálom Travieso. Preteká popri oblasti Lucio del Cangrejo. 

Prinavrátenie podzemnej vody do slaniska v oblasti Doñana zahŕňalo dva zásahy: obnova 

kanála Travieso (ukončená) a vybudovanie kanála Guadiamar, ktorý na odporúčanie vedcov 

nebol dokončený. Uprednostnili sa zásahy, vďaka ktorým je v súčasnosti rieka priepustná cez 

stavidlá. 

V slanisku sa nachádzajú malé vyvýšené miesta, nerovnosti terénu, ktoré sú útočiskom 

živočíchov, jazierka, kam natiekla voda, a kanály, ktorými voda do slaniska priteká alebo z 

neho odteká. Doñana je park s najväčšou biodiverzitou v Európe. Nachádza sa tam 35 rôznych 
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biotopov (podľa smernice o biotopoch) a v Národnom parku Doñana sa nevykonáva 

poľnohospodárska činnosť, nie sú tam plynové vrty ani plynové zariadenia. 

Delegácia sa následne presunula do biologickej stanice Doñana (CSIC), kde sa konala diskusia 

za okrúhlym stolom s vedcami. 

štvrtok 20. septembra – okrúhly stôl s vedcami v biologickej stanici Doñana (rada pre vedecký 

výskum) 

 Jordi Figuerola, zástupca riaditeľa výskumu biologickej stanice Doñana (rada pre 

vedecký výskum) 

Jordi Figuerola opísal situáciu v oblasti Doñana z hydrologického hľadiska. Vysvetlil, že na 

stave lagún možno pozorovať dlhodobejšie zmeny. Množstvo vody v nich odráža výšku hladiny 

podzemnej vody. Súčasný vývoj poukazuje na všeobecný pokles hladiny podzemnej vody. Za 

posledných 20 rokov bol zaznamenaný jasný negatívny trend, ktorý sa prejavuje tak, že lagúny 

sú zaplavené menej dní v roku, pretože sa skracuje obdobie zaplavenia. Lagúny sa vysušujú 

(Laguna del Brezo, Charco del Toro). Miesta s trvalými lagúnami začínajú zarastať vegetáciou. 

V lagúnach, ako je Santa Olalla, je voda iba vtedy, keď prší, zatiaľ čo predtým mali vodu stále. 

V pláne hospodárenia s vodou pre rieku Guadalquivir sa uvádza, že lagúny v oblasti Doñana sú 

v dobrom stave, ale intenzívne využívanie podzemných vôd má na ekosystémy vplyv, a to aj 

na niektorých veľmi významných miestach. Prejavuje sa to najmä menším množstvom 

dostupnej vody pre sladkovodné kanály, zmenami obdobia prirodzeného zaplavenia mnohých 

malých mokradí a v niektorých mokradiach aj zmenami v rovnováhe soli. Sprievodným javom 

je zníženie populácie určitých druhov, ako sú vážky a kačice. Ďalší problém pre mokrade v 

oblasti Doñana predstavuje pritekanie vody s nadbytkom živín alebo poľnohospodárskych 

hnojív, nadmiera toxických vôd, v slaniskách v oblasti Doñana prebieha rýchly proces 

eutrofizácie s exponenciálnym nárastom fosforu a dusíka. Hladina podzemných vôd klesá 

a ťažba už nie je udržateľná. Jordi Figuerola dodal, že úroveň využívania podzemnej vody sa 

zvýšila. Lagúny obklopené dunami a trvalé lagúny miznú a dočasné lagúny sa tak stávajú 

závislými od dažďa. Z vedeckých dôkazov vyplýva, že vodné útvary a ekosystémy prírodného 

parku Doñana a jeho okolia sú v horšom stave, ako sa uvádza v pláne hospodárenia s vodou pre 

rieku Guadalquivir. Dosvedčujú to zmeny vegetácie, vysychanie lagún, zmiznutie niekoľkých 

druhov rýb a vážok, vymieranie niektorých druhov vtákov, nárast eutrofizácie a rozvoj 

inváznych druhov. 

 Carlos Mediavilla a Santiago Martin Alfageme, španielsky geologický a banský inštitút 

(IGME) 

Zástupcovia inštitútu uviedli, že v súvislosti s plynárenskými projektmi v oblasti Doñana boli 

vypracované správy o ich environmentálnom vplyve a že verejná mienka nie je v súčasnosti 

týmto projektom naklonená. 

Vysvetlili, že kolektor podzemnej vody 27 je súčasťou hydrografického systému rieky 

Guadalquivir a nemožno poprieť, že hladina podzemnej vody v tomto kolektore klesá. Príslušné 

orgány by mali konať a zasiahnuť bezpečnostnými opatreniami s cieľom zachovať uvedený 

kolektor. Skutočným problémom oblasti Doñana je podľa nich nezákonné zavlažovanie. 

Intenzívne využívanie podzemných vôd na zavlažovanie spolu so skutočnosťou, že sa 

koncentruje na určitých miestach, spôsobilo značný pokles hladiny podzemnej vody, zníženie 
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prirodzeného dopĺňania a jeho nahradenie umelým dopĺňaním, a lokálne inverziu 

hydraulického gradientu a smeru podzemných vôd, čo prispieva k salinizácii. 

 Francisco Manuel Alonso Chaves a Antonio Rodríguez Ramírez (Universidad de 

Huelva) 

Doñana je súčasťou seizmicky aktívnych oblastí v južnej časti Pyrenejského polostrova. Na 

súčasné geomorfologické usporiadanie oblasti má vplyv tektonická činnosť, pričom zlomy 

existujú v smere JZ – SV a SZ – JV. Povrch provincie Huelva je podmienený nespočetnými 

tektonickými líniami, ktoré odráža riečna sieť. Tieto línie zodpovedajú zlomom prechádzajúcim 

štvrtohornými útvarmi od základu až k povrchu. Potvrdzujú, že v regióne skutočne prebieha 

tektonická činnosť. V mapách inštitútu IGME je zaznamenaná existencia porúch v oblasti 

plynárenskej činnosti. Tektonickú činnosť možno pozorovať aj na holocénnych útvaroch 

(starých 10 000 rokov). Aké problémy by sa mohli vyskytnúť pri realizácii plynárenského 

projektu, pokiaľ ide o podzemnú a povrchovú vodu? Kolektor podzemnej vody je prirodzene 

ľahko zraniteľný: ílovitá pôda, ktorá oddeľuje podzemné vody oblasti Doñana od plynových 

útvarov, má nízku priepustnosť a umožňuje istú mieru prúdenia. Existencia porúch a iných 

nerovností/zlomov v zemi podporuje výmenu vody, s čím však súvisí nebezpečenstvo 

kontaminácie. Územie vykonávania plynárenskej činnosti sa nachádza vo veľmi citlivých 

oblastiach a ovplyvňuje dočasné lagúny a potoky (La Rocina, El Partido, Cañada Mayor), ktoré 

sú veľmi dôležité, pretože zásobujú oblasť Doñana vodou. Tento hydrodynamický systém, 

najmä jeho časť v blízkosti zóny výtoku podzemných vôd, je mimoriadne zraniteľný a práve 

tam sa má vykonávať plynárenská činnosť. Ložiská plynu sú zapečatené už 5 miliónov rokov. 

Plyn by do nich bolo možné zavádzať pod tlakom, no v prípade pretlaku by došlo k štiepeniu – 

nesmieme zabudnúť na zemetrasenie v Lisabone v roku 1765 a na 13 prípadov cunami za 

10 000 rokov. Je potrebné vypracovať projekty včasného varovania a lepšie poznať životné 

prostredie. 

Okrem problému s podzemnou vodou existuje aj problém jej nadmerného využívania 

a znečistenia z poľnohospodárskych činností. Výsledkom poklesu hladiny podzemných vôd je 

miznutie prírodných prameňov alebo vodných ôk, ktoré sú v lete veľmi dôležité, pretože 

poskytujú vodu v období sucha. Zmizlo 99 % ôk aj artézske studne. Kolektor podzemnej vody 

je zásobovaný povrchovým odtokom a v súčasnosti potoky v provincii Huelva nezásobujú 

vlhké ekosystémy oblasti Doñana, čo spôsobuje miznutie lagún. Povodie v oblasti Condado de 

Huelva je momentálne jediným zdrojom povrchových vôd pre oblasť Doñana, ktorý je vážne 

ohrozený v dôsledku poklesu piezometrických hladín podzemných vôd. Slanisko je výrazne 

zanesené v dôsledku nedostatočnej správy povodí. Obnova potoka Arroyo de la cigüeña 

(zvažovaná v pláne pre oblasť Doñana z roku 2005) by zabezpečila prítok významného 

množstva vody do parku a jeho prepojenie s kanálom Guadiamar v prírodnom parku Doñana 

by zohrávalo veľmi dôležitú úlohu v zásobovaní slaniska Marisma Norte povrchovou vodou, 

najmä v období nízkych zrážok. Banská činnosť spôsobila kontamináciu ťažkými kovmi, ku 

ktorej sa v roku 1998 pridala aj trhlina vodnej nádrže. Jej opätovné otvorenie by predstavovalo 

vážnu hrozbu. 

Zástupcovia univerzity dospeli k záveru, že treba brať do úvahy nespočetné hrozby, ktoré 

postihujú oblasť Doñana, a prijať vhodné opatrenia s cieľom zvrátiť následky neefektívneho 

konania príslušných orgánov. Európa si nemôže dovoliť stratiť toto prírodné a kultúrne 

dedičstvo. 
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 Prof. Dr. Cesar Ranero a Dr. Arantza Ugalde, centrum pre podpovrchové zobrazovanie 

v Barcelone (Barcelona-CSI), španielska národná výskumná rada – CSIC 

Cesar Ranero a Arantza Ugalde sa na úvod predstavili a povedali o svojej odbornosti v oblasti 

výskumu seizmicity (pôsobili napríklad v lokalite skladovania plynu Castor v Tarragone).  

Vychádzajúc z oficiálneho katalógu seizmicity španielskeho národného geografického inštitútu 

(IGN) neskôr uviedli, že v rámci Andalúzie sa povodie rieky Guadalquivir vyznačuje nízkymi 

úrovňami seizmicity. V oficiálnych mapách seizmického nebezpečenstva (IGN, 2012) je 

povodiu rieky Guadalquivir v blízkosti projektu Marismas pridelená špičková hodnota 

zrýchlenia (Peak Ground Acceleration, PGA) ~ 0,1. Najvyššia hodnota PGA (~ 0,24) sa 

vyskytuje v Granade. V oblasti projektu Marismas nebola za posledných 30 rokov ťažby plynu 

(vrátane 5 rokov testovania vtláčania plynu) zaznamenaná seizmická činnosť s magnitúdou 

vyššou ako 2,9. V období prevádzky miestnej monitorovacej siete (od 31.10.2016 do 

17.9.2017), keď prebiehali aj testy vtláčania plynu, nebolo na území do 25 km od siete 

zaznamenané žiadne zemetrasenie. Zo štúdií seizmicity vyplýva, že potenciálne indukovaná 

seizmická udalosť má maximálnu magnitúdu na úrovni 3,5, čo nepredstavuje zvýšenie 

seizmického nebezpečenstva oproti prirodzenej seizmicite regiónu. Veľké tektonické poruchy 

v regióne sú už 6 – 7 miliónov rokov nečinné. Soledad Cabezón otvorila priestor na otázky a 

upozornila na rozdielne názory posledných dvoch skupín rečníkov, pokiaľ ide o seizmické 

riziká, a poznamenala, že inštitút IGME síce posúdil v roku 2010 seizmické riziko v tejto 

oblasti, no kladie si otázku, či situácia bola rovnaká aj v roku 2017, keď bolo udelené povolenie. 

Vysvetlila, že voda znamená budúcnosť, život a hospodársky rozvoj a že orgány chcú park 

zachovať a nájsť rovnováhu medzi jednotlivými záujmami. V reakcii na hrozby boli prijaté 

vhodné opatrenia, napríklad v prípade farmy Los Mimbrales a plánu využívania pôdy Corona 

Norte. Orgány sa podľa nej hrozbami zaoberajú. Prírodný park usmernil činnosť človeka k 

zlepšeniu udržateľnosti. 

Florent Marcellesi hovoril o problémoch s vodou v oblasti Doñana a o seizmickom riziku 

spojenom s plynárenským projektom v dôsledku indukovanej seizmicity. 

Vedci reagovali, že v prípade projektu Castor nešlo o indukovanú seizmicitu. Vyvolalo ju totiž 

narušenie zlomu. Zlom sa posunul v dôsledku zmeny tlakových podmienok pri vtláčaní plynu 

a v súčasnosti je ložisko uzavreté. 

Ak sa počas vtláčania plynu dodržiavajú úrovne tlaku, nedochádza k žiadnym problémom so 

seizmickou aktivitou ako v prípade projektu Castor. 

štvrtok 20. septembra – návšteva vrtu Saladillo a hlavného plynového zariadenia projektu 

Marismas pri meste Almonte (Huelva) so spoločnosťou Gas Natural Fenosa – Naturgy. 

 Javier Garcia (vedúci operácií v spoločnosti Naturgy), Francisco Velasco Heredero 

(vedúci projektu) a Santiago Ledesma Mateo (technik) 

Ťažba zemného plynu v bezprostrednom okolí prírodného parku Doñana prebieha už viac ako 

30 rokov, a to bezpečne a bez nehôd. Prvoradým cieľom spoločnosti je modernizovať 

infraštruktúru, aby sa zvýšila bezpečnosť a udržateľnosť. Okrem toho chce spoločnosť obnoviť 

a rozšíriť infraštruktúry, aby mohla vyťažiť zostávajúci plyn a potom ich využiť ako 

skladovacie zariadenia. Činnosti boli zoskupené do štyroch podprojektov: Aznalcázar, 

Marismas Oriental, Marismas Occidental a Saladillo.  
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• Väčšina vrtov už existuje a nové by sa vyhĺbili len v existujúcich ťažobných lokalitách. 

• Podľa možností by sa využili existujúce plynovody a až 60 % rozšírení by predstavovalo 

obnovenie existujúcich plynovodov. 
 

• Nové plynovody s celkovou dĺžkou 20 km, ktoré spájajú vrtné lokality, sú vedené mimo 

národného parku a ich trasy prechádzajú cez nespevnené cesty, protipožiarne bariéry a 

chodníky. Vôbec nezasahujú do migračných trás živočíchov ani do oblastí hniezdisk a 

zimovísk.  Trasy plynovodov boli zámerne zvolené tak, aby sa vyhli prírodným oblastiam 

osobitného významu. 

• Vtedy, keď má väčšina citlivých druhov najaktívnejšie biologické obdobia, by sa práce 

nevykonávali. Zvolila by sa trasa s najmenším vplyvom na životné prostredie a prijalo by sa 

množstvo opatrení zameraných na minimalizáciu vplyvu na faunu a flóru: zalesňovanie (11 ha) 

a obnovenie biotopu rysa (vypustenie králikov atď.). 

• Na podzemné skladovanie sa použijú existujúce plynové ložiská, aby nebolo potrebné 

budovať nové úložiská. Zásobárne plynu sa nachádzajú v hĺbke 1000 m, pričom kolektor 

podzemnej vody od nich oddeľuje 800 metrov nepriepustného ílovca. Existuje sieť kontroly 

úniku plynu, ktorá odhalí akýkoľvek vplyv na podzemné vody, a kolektor podzemnej vody je 

od priemyselných potrubí úplne izolovaný prostredníctvom niekoľkých bariér. 

Posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) je ukončené a obsahuje konkrétne vyhlásenie o 

zlučiteľnosti vplyvov projektu a záujmov sústavy Natura 2000. Máme plán ochrany životného 

prostredia, ktorý by bol platný počas celého trvania projektu a zahŕňa všetky preventívne 

a nápravné opatrenia. Počas 30 rokov ťažby plynu v oblasti nedošlo k žiadnemu vplyvu: 

• Adekvátnosť skladovania plynu dokazuje skutočnosť, že v plynových ložiskách sa zemný 

plyn nachádza už 6 miliónov rokov. Okrem toho aj testy vtláčania vykonané v roku 2005, ktoré 

analyzoval medzinárodný tím odborníkov, potvrdili vhodnosť skladovania plynu. Účinnosť je 

zabezpečená prirodzenou geologickou štruktúrou. Podmienka „žiadneho vplyvu“ na podzemné 

vody v oblasti Marismas-Almonte je jednou z priorít a vykonalo sa niekoľko geologických, 

hydrologických, seizmických, geotechnických a hydrogeologických hodnotiacich štúdií. 

Jednotlivé typy rizík vrátane seizmického rizika boli posúdené vo viacerých správach. Projekt 

sa nachádza v oblasti, ktorá má jednu z najnižších úrovní seizmickej aktivity v Andalúzii. 

Riziko indukovanej seizmicity je pod súčasnými limitmi prirodzenej seizmicity a nevytvára 

žiadne dodatočné riziko. Zariadenia sú navrhnuté tak, aby odolali seizmickým vplyvom 

s ohľadom na obdobie opätovného výskytu 5 000 rokov. Seizmická monitorovacia sieť 

a protokol semaforového systému boli realizované pod dohľadom Národného geografického 

inštitútu (Instituto Geográfico Nacional) zodpovedného za monitorovanie seizmickej aktivity 

v Španielsku a riziko možného vplyvu v dôsledku cunami z Cádizského zálivu bolo vylúčené. 

Tieto zariadenia na skladovanie plynu by skompletizovali španielsky plynárenský systém, 

zvýšia sa vďaka nim španielske zásoby plynu a uspokojí 10 % dopytu po plyne v Andalúzii. 

Projekt Marismas by doplnil štátne skladovanie a je súčasťou národného plánovania v odvetví 

plynárenstva a elektrickej energie. Ide o jediné dostupné podzemné úložisko plynu v južnom 

Španielsku, kadiaľ sa do krajiny dostáva značné množstvo plynu z Alžírska. 

Ministerstvo životného prostredia niekoľkokrát zdôraznilo, že bolo vykonané riadne posúdenie 

vplyvov na životné prostredie. Európska komisia nezaznamenala porušenie európskych 
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právnych predpisov. Práce sú na základe usmernení ministerstva životného prostredia rozdelené 

do štyroch projektov podľa environmentálnych charakteristík. Všetky štyri projekty boli 

podané naraz a dozor nad ich posúdením vykonávali regionálne aj celoštátne orgány. 

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) zahŕňalo aj analýzu vplyvov na sústavu 

Natura 2000 a kumulatívnych a synergických účinkov. Zahrnuté bolo aj riadne posúdenie 

seizmického rizika. Za 30 rokov prevádzky nebola zaznamenaná žiadna seizmická aktivita. V 

rámci projektu Castor sa naopak indukovaná seizmicita objavila ihneď po spustení ťažby plynu. 

Zhrnutie: 

• Úložisko plynu sa nevybuduje. Po vyťažení pôvodného plynu sa ako geologické úložiská 

opätovne použijú prírodné zásobníky zemného plynu (ktoré vznikli pred 6 miliónmi rokov). 

• V oblasti sa nebude vykonávať žiadna nová činnosť. Ťažba plynu prebieha v prírodnom parku 

Doñana bezpečne a bez nehody už viac ako 30 rokov. 

• Dve tretiny infraštruktúry potrebnej na projekt už existujú. 

• Prebehli komplexné postupy posudzovania vplyvov na životné prostredie a zo záverov 

všetkých orgánov a špecializovaných agentúr vyplýva, že neboli odhalené žiadne významné 

vplyvy. 

• V posúdení vplyvov na životné prostredie (EIA) sa uvádza, že uvedené štyri projekty nemajú 

žiadne kumulatívne ani synergické účinky. 

• Európska komisia analyzovala posúdenie vplyvov na životné prostredie a nezistila žiadne 

porušenie európskych smerníc (PILOT 5081/13/ENVI). 

• Projekt nijako nenaruší geologické útvary a nemá ani vplyv na kolektor podzemnej vody. 

• Zo záverov viacerých odborníkov vyplýva, že projekt nepredstavuje riziko prirodzenej ani 

indukovanej seizmickej aktivity. Počas viac ako 30 rokov prevádzky nedošlo k žiadnej 

seizmickej aktivite. (Štúdia, ktorú vypracoval doktor Miguel de Las Doblas Lavigne a ktorej 

autorstvo bolo nesprávne prisúdené rade CSIC, by sa nemala brať do úvahy ako oficiálna správa 

CSIC vzhľadom na to, že jej predseda poprel, že by táto inštitúcia bola jej autorom, a preto za 

ňu ako za svoje dielo nesie zodpovednosť výlučne Miguel de Las Doblas Lavigne.)  

• Projekt nemá žiadny hydrologický vplyv a neovplyvňuje ani kolektor podzemnej vody. 

Florent Marcellesi sa opýtal, či je umiestnenie projektu pod oblasťou Doñana vhodné. Dostal 

odpoveď, že celý projekt skladovania Marismas sa nachádza mimo Národného parku Doñana 

a že spoločnosť nevybrala lokalitu náhodne. Zvolená bola preto, lebo sa tam nachádzajú 

prírodné ložiská plynu (ktoré vznikli pred 6 miliónmi rokov), jediné dostupné úložiská plynu v 

južnom Španielsku, ktoré majú strategicky výhodnú polohu na skladovanie plynu dovážaného 

z Alžírska. Florent Marcellesi sa ďalej zaujímal o odškodnenie spoločnosti v prípade zastavenia 

alebo nedokončenia projektu. Dostal odpoveď, že priama investícia do projektu je 

200 miliónov EUR počas fázy výstavby, pričom v tejto fáze sa na projekte priamo podieľa až 

400 ľudí ako priama a nepriama pracovná sila. Náklady na prevádzku a údržbu sú približne 

3 milióny eur ročne. Florent Marcellesi poznamenal, že spoločnosť v prípade zastavenia 
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projektu údajne požaduje odškodnenie vo výške 350 miliónov EUR, a opýtal sa, či táto suma 

zahŕňa ušlý zisk. 

štvrtok 20. septembra 2018 – stretnutie s poľnohospodármi na farme Los Mimbrales  

 Eugenio Zambrano a José Joaquín Aguirre (farma Los Mimbrales) (stretnutie nebolo 

možné uskutočniť pre nedostatok času a svetla; účastníci svoje príspevky zaslali v 

písomnej podobe) 

Predkladatelia petície tvrdia, že sú jedinými pestovateľmi v regióne, ktorí už viac ako 20 rokov 

nahlasujú skutky páchané nezákonnými poľnohospodármi. Ich farma spĺňa všetky právne 

požiadavky, pokiaľ ide o dane, pracovné podmienky, udržateľné poľnohospodárske postupy a 

využívanie vody na zavlažovanie. Stručne uviedli, čo sa v oblasti deje: niektorí pestovatelia 

bobúľ kradnú vodu z oblasti Doñana, no nemožno hádzať všetkých farmárov do jedného vreca. 

Zástupcovia farmy Los Mimbrales uviedli, že sťažnosti na túto situáciu podávajú od roku 2005. 

V roku 2012 podali sťažnosť prokurátorovi pre životné prostredie v Huelve, no vzhľadom na 

tlak vyvíjaný miestnym orgánom ju boli donútení stiahnuť a odvtedy musia čeliť dôsledkom. 

Predkladateľ uviedol, že komisia zostavená na základe plánu Almonte-Marismas odporúča 

poľnohospodárstvo s nízkou intenzitou, trvalo udržateľný cestovný ruch a nevystavovanie 

spoločenstva v okolí tejto mimoriadnej citlivej oblasti tlaku, no na tieto odporúčania sa 

bohužiaľ zabudlo a v súčasnosti je čerpanie vody z kolektora približne na úrovni 125 hm3, a dá 

sa povedať, že sa kolektor využíva v prehnanej miere, pričom s tým nikto nič nerobí. 

Ďalej uviedli, že existujú tieto typy poľnohospodárov: 

 poľnohospodári so 100 % zákonnými postupmi, ktorí dodržiavajú Zákon o vode 

z roku 1985, majú dostatočné množstvo vody na zavlažovanie a práva na vodu majú 

registrované od roku 1968; 

 čiastočne nezákonní poľnohospodári zastúpení zavlažovacími komunitami, a teda 

väčšinou farmárov, ako aj subjektmi „verejného práva“ s veľkými zodpovednosťami. 

Hydrografická konfederácia pre rieku Guadalquivir (CHG) im prideľuje objem vody 

určený na zavlažovanie na hektár, ale odhaduje sa, že využijú dvojnásobok množstva, 

ktoré im bolo na zavlažovanie zákonne pridelené. Uvedený orgán o situácii vie, no 

nechce ju riešiť. 

 Okrem toho sú aj poľnohospodári, ktorí nemajú právo na zavlažovanie a dokonca si 

prenajali obecné pozemky bez tohto práva, no napriek tomu si vykopali studne, 

zavlažujú a každý o tom vie (obec, orgán vodného hospodárstva aj orgány regiónu 

Andalúzia), ako je to napríklad v prípade oblasti Lucena alebo Matalagrana. 

 Napokon existujú poľnohospodári, ktorí postupujú úplne nezákonne – vyrúbu les 

(registrované v andalúzskom lesnom registri), vykopú studňu a začnú pestovať. 

Predkladatelia navrhujú situáciu riešiť presadzovaním právnych predpisov, čím by sa zaistila 

zákonnosť postupov. Navrhujú tiež vykonávanie auditov a kontrolu studní jednoduchým 

spôsobom: každá studňa využívaná na zavlažovanie bobúľ je pripojená k elektrickému vedeniu 

a vynásobením spotreby v KW/h je možné vypočítať výkon každého čerpadla a zistiť objem 
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vody odčerpanej z každej studne. Ak by sa uplatnili navrhované opatrenia a súčasne zaviedli 

kontroly, dosiahol by sa väčší účinok. 

 Antonio Ramos – Ecologistas en Acción (Ekológovia v akcii) 

(stretnutie nebolo možné uskutočniť pre nedostatok času a svetla; účastníci svoje 

príspevky zaslali v písomnej podobe) 

Zástupca organizácie Ekológovia v akcii vyzval poslancov Európskeho parlamentu, aby tlačili 

na Španielske kráľovstvo a andalúzske orgány, aby naliehavo a účinne vykonali všetky možné 

opatrenia, vďaka ktorým by sa predišlo nezadržateľnému zhoršovaniu stavu vodných útvarov 

a prírodných oblastí v okolí parku Doñana, ktorého prežitie od nich závisí zo strednodobého aj 

dlhodobého hľadiska. Prijatie opatrení, ktoré sú súčasťou viacerých plánov týkajúcich sa tejto 

oblasti, nemožno viac odkladať. Je potrebné vykonať tieto kroky: 

– ukončenie nezákonnej ťažobnej prevádzky a kontrola ostatných, čo by mohlo v súčasnom 

pláne riadenia vodných zdrojov ušetriť až 325 hm3; 

– zníženie nárokov na podzemnú vodu; 

– zastavenie pestovania nepovolených plodín; 

– zrušenie plánovaných presunov vody; 

– preskúmanie koncesií na využívanie podzemných vôd z existujúcich zdrojov; 

– zvýšenie počtu strážcov vodných zdrojov s podporou diaľkového monitorovania a technológií 

detekcie na diaľku s cieľom priradiť zdroje k povoleniam na využívanie vody; 

– označenie využívania podzemných vôd za nadmerné a uplatnenie plánu využívania pôdy na 

ťažbu. 

Zástupca organizácie poukázal na bod 2.2.3 (83) odôvodnené stanovisko Európskej komisie k 

postupu v prípade nesplnenia povinnosti 2014/2090 z 28. apríla 2016: v ktorom sa jasne uvádza, 

že podľa správ Hydrografickej konfederácie pre rieku Guadalquivir sa kolektor podzemnej 

vody v období 2015 – 2016 nachádzal v celkovom stave predbežnej výstrahy. Rozpor medzi 

informáciami poskytnutými Európskej komisii a údajmi poskytnutými výboru pre vodu 

správnej rady oblasti Doñana je jasným príkladom nevhodných postupov subjektov 

zodpovedných za vodu v oblasti Doñana. Vzhľadom na tento rozpor sa zástupcovia Ekológov 

v akcii domnievajú, že Európsky parlament by mal naliehavo vyzvať Európsku komisiu, aby 

na Súdny dvor Európskej únie podala podnet na začatie disciplinárneho konania proti 

Španielskemu kráľovstvu za jasné, zjavné a opakované nedodržiavanie usmernení na ochranu 

Národného parku Doñana. 

piatok 21. septembra 2018 – Madrid 

Stretnutie so zodpovednými osobami z ministerstva pre ekologický prechod a Hydrografickej 

konfederácie pre rieku Guadalquivir 

Vedúci delegácie Pál Csáky poďakoval za príspevky a vyzdvihol, že návšteva sa niesla v 

konštruktívnom duchu. Dodal, že by rád lepšie porozumel otázkam súvisiacim s ochranou 

životného prostredia v oblasti Doñana, ku ktorým patrí hospodárenie s vodou, problém 
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nezákonných studní a ochrana oblasti Doñana pred priemyselnými a plynárenskými 

činnosťami. Vyjadril tiež nádej, že diskusie so zástupcami rôznych orgánov a návštevy v Seville 

a oblasti Doñana, ktoré sa uskutočnili v uplynulých dňoch, pomôžu delegácii prijať vhodné 

odporúčania. 

 José Domínguez Abascal, štátny tajomník pre energetiku 

Štátny tajomník uviedol, že v rámci ústrednej vlády existuje samostatný útvar s názvom 

„Parques Nacionales“ (Národné parky), ktorý priamo nespravuje Národný park Doñana, 

pretože tento park je pod priamou správou autonómnej oblasti Andalúzia (štát vlastní len 

poľnohospodársky podnik Las Marismas). 

Národný park Doñana má najvyšší možný stupeň ochrany. Bol vyhlásený zákonom v roku 1969 

a jeho riadenie podlieha významnému nástroju: plánu využívania a riadenia Národného parku 

Doñana. Ministerstvo zodpovedá len za koordináciu všeobecných aktivít v jednotlivých 

národných parkoch. 

 Manuel Menéndez Prieto, generálny riaditeľ pre vodu 

Generálny riaditeľ vysvetlil, že hospodárenie s vodou je v právomoci ministerstva, pretože rieka 

Guadalquivir preteká cez viaceré autonómne oblasti, a preto jeho povodie, ktoré podlieha 

rámcovej smernici o vode, riadi Hydrografická konfederácia pre rieku Guadalquivir. V 

súčasnosti platí plán hospodárenia s vodou na obdobie 2016 – 2021 a pripravuje sa plán na 

nasledujúce obdobie (2022 – 2027). 

V súvislosti s druhou fázou plánu hospodárenia s vodou pre rieku Guadalquivir a 

harmonogramom jeho vykonávania na severe oblasti Doñana v časti Corona Forestal bol prijatý 

významný počet opatrení, ktorými sa vykonávajú ustanovenia európskych, vnútroštátnych a 

regionálnych právnych predpisov. Ako príklad možno uviesť: 

a) Opatrenia na zníženie čerpania: 

– nadobudnutie farmy Cortijo Los Mimbrales (50 miliónov EUR) v časti Corona Forestal v 

oblasti Doñana španielskou vládou s cieľom zlepšiť kvantitatívny stav útvaru podzemných vôd 

La Rocina. Na 922 hektároch pôdy sa tu ročne vyťaží 6,8 hm³ vody. Táto iniciatíva bola 

ukončená v roku 2015 a okolitá oblasť zaznamenala výrazné zlepšenie piezometrických hladín; 

– ukončenie prác na projekte „Konsolidácia a zlepšenie v zavlažovanej oblasti El Fresno“ v 

roku 2015 a vybudovanie infraštruktúry na presun 4,99 hm³ povrchovej vody ročne zo 

susedného povodia riek Tinto-Odiel-Piedras. V rámci tejto iniciatívy podporenej koncesiou 

poskytnutou v septembri 2018 bolo uzavretých 300 studní, ktoré nahradila povrchová voda 

vysokej kvality. Vzhľadom na to, že kongres nedávno zvážil toto opatrenie, s ktorým sa počíta 

v rámci plánu hospodárenia s vodou, by sa uvedený objem mohol zvýšiť až na 15 hm³; 

– nahradenie podzemnej vody v oblasti Los Hatos (Marismas) povrchovou vodou: na rieke 

Guadiamar sa dokončujú viaceré prívody, ktoré znížia mieru ťažby podzemnej vody v oblasti, 

ktorá je jednou z tých, ktoré zaznamenali najväčší pokles; 

b) Kontrolné opatrenia a dohľad: 
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– sledovanie zavlažovania pomocou satelitných snímok (diaľková detekcia) v reálnom čase, čo 

umožnilo určiť priority v činnostiach strážcov povodia; 

– monitorovanie kolektora podzemnej vody celkovo 273 piezometrami. V kolektoroch 

podzemnej vody v oblasti Doñana je viac piezometrov ako na 55 km², ktoré tvoria zvyšok 

povodia (208); 

c) Opatrenia v oblasti riadenia: 

– v roku 2017 vykonala Hydrografická konfederácia pre rieku Guadalquivir celkovo 668 

inšpekcií, čo viedlo k 359 nahláseniam porušenia a 107 žalobám v súvislosti s porušením 

zákona o vode. V roku 2018 bolo vykonaných 937 inšpekcií s 328 sťažnosťami a 86 žalobami; 

– v roku 2017 a uplynulej časti roku 2018 sa uložilo 276 pokút, pričom mnohé z nich boli 

uložené za skutky spáchané v predchádzajúcich rokoch; 

– preskúmanie koncesií na využívanie podzemných vôd s využitím existujúcich možností: 

skúmalo sa 315 prípadov. Bol vytvorený súpis odberov; 

– vypracovanie ročného plánu čerpania pre vodný útvar La Rocina v spolupráci so španielskym 

geologickým a banským inštitútom (IGME) v rámci uplatňovania vyhlášky regiónu Andalúzia 

o pláne hospodárenia s vodou a pláne riadenia pre časť Corona Forestal na severe oblasti 

Doñana. Tento plán sa bude pripravovať každý rok a určí sa v rámci neho maximálne množstvo 

vody, ktoré možno čerpať; 

– preskúma sa možnosť jeho rozšírenia na ostatné dva vodné útvary, ktoré nedosahujú dobrý 

kvantitatívny stav (Almonte a Marismas). Rozšírenie závisí od vyhlásenia za „ohrozený vodný 

útvar“ (niekdajšie pomenovanie nadmerného využívania). Vytvorili by sa príslušné komunity 

používateľov, ako je uvedené v článku 56 zákona o vodách; 

d) Výskumné opatrenia a zvyšovanie úrovne vedomostí: 

– projekt hydrogeologického výskumu v spolupráci so španielskym geologickým a banským 

inštitútom (IGME) a Universidad Pablo de Olavide (UPO), ktorý zahŕňa vývoj matematického 

modelu na podporu riadenia na okraji časti Corona Forestal na severe oblasti Doñana a viaceré 

monitorovacie akcie, najmä v blízkosti lagúnového komplexu národného parku; 

– monitorovanie lagún v oblasti Doñana pomocou satelitu. CHG pripravila štúdiu o svojom 

vývoji od roku 1984 po súčasnosť. 

 Sergio Lopez, zástupca riaditeľa pre fosílne palivá a energiu 

Vysvetlil, že Španielsko má nedostatok fosílnych palív a že plyn sa v oblasti Marismas ťaží od 

roku 1988. Problémom je premenlivosť trhu a obmedzenie vplyvu na spotrebiteľov, čo viedlo 

k rozhodnutiu skladovať plyn v oblasti Marismas. Projekty fungujú ako samostatné vodotesné 

štruktúry. Zariadenie Marismas Occidental bolo vytvorené v roku 2011 kráľovským dekrétom 

a má kapacitu 1 600 megawattov za hodinu. Ide o malé úložisko, no umožňuje prispôsobenie 

dodávok podľa dopytu na trhu s plynom. Štyri plynárenské projekty v oblasti Doñana boli 

zoskupené v období 2006 – 2007. V roku 2010 získal správu o environmentálnom vplyve 
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projekt Marismas Occidental a v roku 2013 ju získali ostatné tri projekty. V správach sa uvádza, 

že projekty sú v súlade so súčasnými právnymi predpismi a ich realizácia je vhodná. 

Pál Csáky poznamenal, že posudzovať každý zo štyroch projektov samostatne zrejme nebolo 

najvhodnejšie a navyše sa v rámci projektu neposudzovala seizmická aktivita. Vzhľadom na to, 

že andalúzske obyvateľstvo je proti tomuto projektu, oblasť Doñana preň možno nie je 

najvhodnejším miestom. Následne sa opýtal, či sa uvažovalo nad spoločným posúdením štyroch 

projektov, ktoré by zahŕňalo posúdenie seizmického rizika v oblasti. 

Zástupca riaditeľa pre fosílne palivá a energiu reagoval, že pri posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie v roku 2008 seizmická aktivita posúdená nebola, ale realizátor neskôr predložil 

seizmické štúdie. 

V rokoch 2010 – 2013 sa verejnosť nevyslovila proti projektu, voči ktorému bolo celkovo 

vznesené minimum pripomienok. Vo fáze udeľovania povolenia boli predložené štúdie o 

seizmickej aktivite a v oblasti Marismas Occidental boli inštalované seizmografy, pričom 

protokoly seizmicity overil inštitút IGME. Na účel vyriešenia sporu týkajúceho sa posúdení 

vplyvov na životné prostredie bol vytvorený výbor so zastúpením štátu a regionálnej 

andalúzskej vlády. 

Miltiadis Kyrkos povedal, že príslušný orgán musí prijať opatrenia pre oblasť Doñana, že 

lagúny sú vyschnuté a to ovplyvňuje biodiverzitu a druhy rastlín a živočíchov. Park Doñana 

umiera v dôsledku toho, že tam neprší a naďalej sa využívajú nelegálne studne. Pokiaľ ide o 

plyn, poznamenal, že orgány dali jednému projektu zelenú, no predkladatelia petícií aj experti 

majú iný názor a sú proti projektom. Ombudsman a spoločnosť majú tiež rozdielne názory. 

Generálny riaditeľ pre vodu odpovedal, že piezometrická hladina podzemných vôd sa zlepšila 

vďaka prijatým opatreniam (zatvorenie nelegálnych studní, väčšia miera kontroly a odkúpenie 

fariem) a sledovaniu množstva vody čerpanej z legálnych studní. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, riaditeľ Hydrografickej konfederácie pre rieku 

Guadalquivir (CHG) 

Riaditeľ CHG vysvetlil, že hospodárenie s vodou v oblasti Doñana sa riadi ročným plánom 

čerpania, ktorý vytvára CHG a v ktorom sa upravuje využívanie vody a presun povrchovej 

vody. V najhoršom stave je vodný útvar La Rocina. Zvýšenie dohľadu, monitorovania a 

prostriedkov by umožnilo zavrieť nelegálne studne a regulovať existujúce. Zvýšila by sa tak 

účinnosť predchádzania rizikám. Poľnohospodári dostávajú povrchovú vodou ako náhradu za 

podzemnú (zabezpečuje sa presunmi z povodia riek Tinto a Odiel). Pripustil však, že súčasný 

stav je potrebné zosúladiť so sociálnou situáciou, a vyslovil sa za regulovanú hospodársku 

činnosť. 

Florent Marcellesi sa opýtal, či minister s plynárenským projektom súhlasí, či neexistujú 

alternatívy k skladovaniu plynu, a či sa berie do úvahy prípadné odškodnenie, ak by došlo v 

priebehu realizácie projektu k zmenám, pretože plynárenská spoločnosť v takom prípade žiada 

350 miliónov eur. V súvislosti s postupom v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcim sa 

problému hospodárenia s vodou v oblasti Doñana, ktorý začala Komisia, povedal, že 

odporúčania Komisie boli dodržané a problémom je okolie národného parku, ktoré má naň 

strednodobý aj dlhodobý vplyv. 



 

CR\1180392SK.docx 27/34 PE632.130v03-00 

 SK 

Štátny tajomník pre energetiku odpovedal, že za týchto podmienok by ministerstvo o 

vybudovaní plynového úložiska neuvažovalo. V čase vytvorenia plánu plynárenského projektu 

sa o obnoviteľných zdrojoch ešte len začínalo hovoriť. Prijatá administratívna pozícia sa preto 

musí preskúmať a o ďalšom postupe sa musí rozhodnúť s právnou istotou a náležitou 

pozornosťou. 

Zástupca riaditeľa pre fosílne palivá a energiu povedal, že v roku 2006 existovalo 16 rôznych 

plynárenských projektov, ktoré boli zoskupené do štyroch skupín a posudzovali sa súčasne, a že 

v nich nenastali zmeny. Ak by bolo potrebné projekty zmeniť, musela by sa vypracovať nová 

správa o environmentálnom vplyve. 

Generálny riaditeľ pre vodu reagoval na postup v prípade nesplnenia povinnosti týkajúci sa 

nadmerného čerpania podzemných vôd v oblasti Doñana. Povedal, že dostal formálnu výzvu, 

bolo vydané odôvodnené stanovisko, ktoré ministerstvo spochybnilo. 

Najdôležitejšie je však posúdiť fungovanie podzemných vôd na základe údajov inštitútu IGME 

a podľa nich určiť maximálny povolený odber prostredníctvom ročného plánu konfederácie pre 

čerpanie vody (platí pre oblasť La Rocina a po rozšírení platnosti aj pre oblasť Almonte 

Marismas). V ďalšom pláne hospodárenia s vodou sa v Almonte Marismas plánuje vytvorenie 

spoločenstva zavlažovateľov a kvantifikácia odberu a jej vplyvov. Zástupcovia parku Doñana 

vykonávajú dozor v povodí rieky Guadalquivir. 

Pál Csáky požiadal o zistenie počtu nelegálnych studní a dostal odpoveď, že ministerstvo ich 

chce zatvoriť, ale je to ťažké, že o sankciách rozhoduje CHG a že koncesie na vodu treba 

preskúmať. Ministerstvo má v úmysle rozšíriť bezpečnostné opatrenia, zvýšiť prítomnosť 

strážnikov a umiestniť do oblasti piezometre na kontrolu využívania studní. Chce dosiahnuť 

obnovenie vodných útvarov. V poľnohospodárstve existujú alternatívne zdroje, ako sú 

povrchové vody. Ľudská činnosť sa musí prispôsobiť ochrane životného prostredia. 

Štátny tajomník pre energetiku odpovedal, že ministerstvo dbá na všeobecné záujmy a že 

regionálna vláda a ministerstvo poľnohospodárstva prijmú opatrenia týkajúce sa rozsiahleho 

znečistenia dusičnanmi. O úrovniach podzemných vôd povedal, že závisia od počasia 

a zlepšujú sa. Pokiaľ ide o systém lagún, vyjadril sa, že množstvo vody sa znížilo, a tak v okolí 

vyrástla lesná vegetácia, a že v dôsledku stúpajúcich teplôt sa viac vody odparuje. Oblasť 

Doñana je ovplyvnená aj zmenou klímy. 

V súvislosti so seizmologickou štúdiou poznamenal, že ju síce predložila spoločnosť, ale 

vypracoval ju inštitút IGME. Na záver povedal, že plynárenský projekt by sa mal realizovať až 

vtedy, keď bude v súvislosti s ním existovať maximálna právna istota. 

Vedúci delegácie Pál Csáky poďakoval za príspevky do diskusie a vyzdvihol, že návšteva sa 

niesla v konštruktívnom duchu. Dodal, že by rád lepšie porozumel otázkam súvisiacim 

s hospodárením s vodou v oblasti Doñana, ako aj vplyvom plynárenských projektov na životné 

prostredie parku. Na záver povedal, že výsledky týchto diskusií a návštev, ktoré sa uskutočnili 

v predchádzajúcich dňoch v Národnom parku Doñana, ako aj stretnutí s predkladateľmi petícií 

a rôznymi orgánmi pomôžu delegácii prijať vhodné odporúčania. 
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Všeobecné pripomienky 

Delegácia počas návštevy zistila, že je potrebné nadviazať plodnejší dialóg a obnoviť dôveru 

medzi predkladateľmi petície a príslušnými verejnými orgánmi. Orgány, poľnohospodári, 

poľnohospodárske združenia a Hydrografická konfederácia pre rieku Guadalquivir vo 

všeobecnosti tvrdili, že stav kolektora podzemnej vody v oblasti Doñana je v súlade s rámcovou 

smernicou o vode a že sa obnovuje; predkladatelia petícií a vedci tvrdili opak. Druhá skupina 

navyše poukázala na možné porušenia smerníc o biotopoch a voľne žijúcich vtákoch, ako je 

nedostatok povrchových vôd spôsobený suchom, ktoré trápi celé územie Španielska už štyri 

roky, znečistenie a zlý stav útvarov povrchovej vody, čo má vplyv na viaceré lokality sústavy 

Natura 2000.  

Návšteva poukázala na nedostatok vody v južnej časti Španielska, čo je spôsobené zmenou 

klímy, turistickými aktivitami a zavlažovaním. Rýchle obnovenie podzemných vôd možno 

zabezpečiť jedine prijímaním vhodných opatrení, ako je obmedzenie čerpania vody a povolenie 

iba legálnych vrtov. 

Vedci preukázali, že nadmerné využívanie podzemných vôd v oblasti Doñana ovplyvňuje 

pokles populácií prírodných druhov, a navrhli možné opatrenia na zmiernenie týchto následkov 

v národnom parku, ktorý je chránený smernicou o biotopoch a voľne žijúcich vtákoch a 

Ramsarským dohovorom a je to aj biosférická rezervácia UNESCO. Jednotlivé zainteresované 

strany (vedci, odborníci a ekológovia) poukázali na tieto problémy týkajúce sa podzemných 

vôd v oblasti Doñana: nelegálne studne a znečisťovanie vôd. Organizácia UNESCO vo svojej 

poslednej správe ocenila úsilie, ktoré už bolo v súvislosti s ochranou tejto oblasti vyvinuté. 

Delegácia počas návštevy pozorne preskúmala projekt výstavby plynovodu a zariadení na 

skladovanie plynu v oblasti Doñana, ktorý pozostáva zo štyroch podprojektov: Aznalcázar, 

Marismas Oriental, Marismas Occidental a Saladillo. Delegácia mala k dispozícii stanoviská 

miestnych orgánov a niekoľkých organizácií, ktoré spochybnili tvrdenie, že nebola 

vypracovaná riadna štúdia kumulatívnych a synergických účinkov štyroch projektov na životné 

prostredie a najmä na lokality sústavy Natura 2000. Delegácia sa tiež dozvedela, že tieto 

organizácie spochybňujú aj skutočnosť, že štúdie o seizmickej aktivite v oblasti projektu boli 

vykonané neskoro a nezohľadnili sa v čase posudzovania vplyvov na životné prostredie. 

Delegácia sa domnieva, že s ohľadom na dôsledky plynárenského projektu na prírodné 

prostredie oblasti Doñana je v záujme zachovania jedinečného ekosystému a uplatňovania 

zásady predbežnej opatrnosti potrebné vypracovať doplňujúcu komplexnú štúdiu štyroch 

plynových projektov, ktorá by zahŕňala posúdenie seizmicity; doplnilo by to potrebnú analýzu 

kumulatívnych a synergických vplyvov projektu ako celku. 

Delegácia si uvedomuje aj to, že na zvrátenie situácie by bolo potrebné preskúmať, aké 

opatrenia by bolo možné prijať s maximálnou bezpečnosťou a právnymi zárukami pre 

zainteresované strany. 



 

CR\1180392SK.docx 29/34 PE632.130v03-00 

 SK 

Delegácia vysvetlila, že členské štáty musia uplatňovať a vykonávať právne predpisy EÚ a že 

problémy sa najprv musia riešiť na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni 

prostredníctvom dialógu a spolupráce medzi orgánmi a občanmi. 

Odporúčania 

Výbor pre petície: 

1. zdôrazňuje, že v dôsledku svojej strategickej polohy je park Doñana prostredím s 

jedinečnou biodiverzitou, ktoré patrí k najväčším v Európe, s veľkou rozmanitosťou 

ekosystémov, veľkou škálou fauny a flóry vrátane kriticky ohrozených druhov, ako je orol 

iberský, rys španielsky a korytnačka žltohnedá, a je aj súčasťou každoročnej migračnej 

trasy miliónov vtákov; 

2. sa domnieva, že v Španielsku by sa mal dôslednejšie vykonávať model hospodárenia s 

vodnými zdrojmi a akékoľvek potenciálne rozdelenie využitia by sa malo podmieniť 

splnením environmentálnych požiadaviek rámcovej smernice o vode a plánu hospodárenia 

s vodou pre rieku Guadalquivir, ako je to v súčasnosti, pričom by sa mali brať do úvahy 

environmentálne, sociálne a hospodárske požiadavky; 

3. vyzýva Komisiu, aby podala správu o najnovšom vývoji v súvislosti s petíciami č. 

0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 a 0260/2018 a všetkými otvorenými 

hláseniami o porušení týkajúcimi sa nadmerného využívania podzemných vôd v oblasti 

Doñana, ako aj plynárenských projektov v tejto oblasti, pretože je naliehavo nutné 

poskytnúť riešenia, aby sa znížením záťaže ekosystémov, zosúladením s modelom 

udržateľného poľnohospodárstva a podporou hospodárskeho a sociálneho rozvoja v oblasti 

zabránilo ďalšiemu znehodnocovaniu oblasti Doñana; 

4. vyzýva Komisiu, aby v nasledujúcej správe o vykonávaní rámcovej smernice o vode 

poskytla podrobný prehľad o situácii v oblasti Doñana, ako to už robí Hydrografická 

konfederácia pre rieku Guadalquivir; žiada Komisiu, aby sledovala spôsob, akým sa 

uplatňujú európske právne predpisy v druhej fáze plánu riadenia povodia rieky 

Guadalquivir; 

5. vyzýva vnútroštátne orgány, aby naďalej spolupracovali s regionálnymi a miestnymi 

orgánmi, mimovládnymi organizáciami, vedcami, poľnohospodármi, združeniami 

poľnohospodárov a občianskou spoločnosťou a nadviazali s nimi konštruktívny dialóg s 

cieľom vytvoriť z dôležitého (ako ho označila organizácia UNESCO vo svojom poslednom 

hodnotení z roku 2016) akčného plánu holistický a uskutočniteľný plán, ktorý bude zahŕňať 

opatrenia potrebné na rýchlu obnovu podzemných vôd; 

6. vyjadruje poľutovanie nad povoleným využívaním pôdy klasifikovanej ako lesná pôda 

miestnymi orgánmi okrem iného na pestovanie jahôd alebo nad vytváraním vrtov bez 

povolenia; a požaduje prijatie všetkých potrebných opatrení s cieľom zastaviť tieto 

praktiky; 

7. žiada vnútroštátne, regionálne a miestne orgány a Hydrografickú konfederáciu pre rieku 

Guadalquivir, aby naďalej spolupracovali na zatváraní všetkých nelegálnych studní, aby 

ako predbežné opatrenie okamžite zastavili súčasné nelegálne čerpanie a nelegálne 
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zadržiavanie vody a aby zastavili využívanie infraštruktúr bez povolenia (ktoré odoberajú 

vodu z potokov a lagún) ich okamžitým odstavením; a požaduje ochranu inšpektorov a 

posilnenie ich práce zvýšením existujúcich materiálnych a ľudských zdrojov; požaduje 

väčšiu bezpečnosť a väčšiu prítomnosť bezpečnostného personálu a polície, ako aj začatie 

príslušných sankčných konaní proti majiteľom týchto infraštruktúr; 

8. vyzýva vnútroštátne orgány, aby vykonali presun 19,9 kubických hektometrov z povodia 

riek Tinto-Odiel-Piedras do povodia rieky Guadalquivir, ako bolo schválené v 

októbri 2018 parlamentom v Španielsku (Cortes Generales), a aby vykonali práce na 

uvedenom presune; 

9. vyzýva Komisiu a Európsky parlament, aby zohľadnili a rovnako ako UNESCO v 

roku 2016 uznali úsilie miestnej správy a jej dôsledné monitorovanie stavu podzemnej 

vody, a vyzdvihuje osobitný plán riadenia zavlažovaných oblastí v lesnej oblasti parku 

Doñana, ktorý vypracovala a schválila regionálna správa v roku 2014, hydrologický plán 

pre rieku Guadalquivir a rieky Tinto-Odiel-Piedras, ktorý vypracovala Hydrografická 

konfederácia pre rieku Guadalquivir v roku 2017, alebo nedávne vyhlásenie o riziku takisto 

vypracované regionálnou správou, ktorým sa ďalej posilní táto kontrola; 

10. vyzýva príslušné orgány, ako aj mestské rady, environmentálne organizácie, 

poľnohospodárov a poľnohospodárske združenia v tejto oblasti, aby zabezpečili 

dodržiavanie osobitného plánu riadenia a nahlásili konanie, ktoré by mohlo ohroziť 

odvetvie a obraz poľnohospodárstva v oblasti Doñana; 

11. vyzýva na prijatie a vykonávanie plánu čerpania podzemnej vody; žiada, aby sa určili 

potreby ekosystémov v oblasti Doñana týkajúce sa vody, aby bolo možné dosiahnuť už 

stanovené ciele ochrany pre chránenú oblasť; vyzýva na zjednodušenie vykonávania plánu; 

žiada uľahčenie vykonávania plánu a pridelenie finančných prostriedkov z andalúzskeho 

programu rozvoja vidieka s cieľom zlepšiť zavlažovacie postupy poľnohospodárov; ako aj 

navrhnutie línií verejnej pomoci na vykonávanie environmentálne kompatibilných 

systémov; 

12. žiada účinnejšie čistenie vôd pritekajúcich do oblasti Doñana a zníženie rozsiahleho 

znečistenia spôsobeného poľnohospodárskymi a priemyselnými činnosťami; konštatuje, že 

poľnohospodárstvo ako celok v oblasti Huelva nepredstavuje hrozbu pre prírodný park 

Doñana; problémom je nelegálne a nekontrolované čerpanie vody; zdôrazňuje význam 

zmiernenia nedostatku vody tým, že sa zabráni nelegálnemu a nekontrolovanému čerpaniu 

vody, ako aj tým, že sa poľnohospodárom poskytnú potrebné zdroje a technológia, aby sa 

prispôsobili výzvam v oblasti zmeny klímy, v záujme zachovania rovnováhy medzi 

udržateľnosťou životného prostredia a hospodárskym rozvojom; žiada riadne čistenie 

a nepretržité sledovanie vôd, ktoré pritekajú do oblasti Doñana; so znepokojením 

konštatuje, že množstvo vody na spracovanie je väčšie ako súčasná kapacita čistiarne vody, 

najmä v letnom období; vyzýva Komisiu, aby zaviedla osobitný plán pre udržateľnosť a 

ochranu parku Doñana a jeho okolia;  

13. vyzýva na zlepšenie hospodárenia s vodou v oblasti Doñana a na spoluprácu orgánov; 

vyzýva na vedecké a technické riadenie a aktívnu účasť verejnosti a žiada, aby boli do 

rozhodovacieho procesu zapojené ekologické združenia, miestni obyvatelia, 

poľnohospodári, ktorí dodržiavajú pravidlá, ich zástupcovia a všetci, ktorí využívajú vodu, 

aby mohli užívať hodnoty oblasti Doñana a jej ekosystémov na zvyšovanie kvality svojho 
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života aj na rozvoj hospodárskej činnosti v oblasti, a to vždy v rámci plnenia prísnych 

kritérií v oblasti udržateľnosti životného prostredia v súlade so zásadami EÚ v oblasti 

prevencie a obozretnosti, a aby boli zapojení do zlepšovania riadenia a znižovania 

zaťaženia; 

14. vzhľadom na to, že zmena klímy je pridaný faktor pri zmenšovaní vodných zdrojov parku 

Doñana a že boj proti zmene klímy je jednou z najväčších výziev budúcnosti, vyzýva 

Komisiu, aby zaviedla pohotovostný plán na prevenciu a/alebo spomalenie jej dôsledkov; 

vyzýva Komisiu, aby podporila a posilnila výskumné projekty v oblasti udržateľnosti 

vodných zdrojov v južnej Európe, ako je PRIMA v rámci programu Horizont 2020, ktoré 

budú v Európe prebiehať aj naďalej; 

15. vyzýva samosprávne, regionálne a vnútroštátne orgány, aby spolu s EÚ zaviedli plán 

prevencie a obnovy pre park Doñana s cieľom zlepšiť jeho prírodné zdroje a ochranu; 

16. vyzýva orgány zodpovedné za plynárenský projekt v oblasti Doñana, aby vykonali 

doplňujúce spoločné hodnotenie štyroch plynárenských projektov (Saladillo, Marismas 

Occidental, Marismas Oriental a Aznalcázar) vrátane seizmického posúdenia; a potrebnú 

analýzu kumulatívnych a synergických vplyvov projektu ako celku; vyzýva príslušné 

orgány, aby uplatnili zásadu predbežnej opatrnosti v záujme zachovania tohto jedinečného 

ekosystému; zdôrazňuje potrebu preskúmať možnosti prijatia opatrení, ktoré by boli v 

súlade s právnymi postupmi a poskytli zainteresovaným stranám maximálnu právnu istotu 

a záruky; 

17. vyjadruje hlboké znepokojenie nad tým, že čiastočné povolenie na rozvoj súkromného 

projektu na skladovanie plynu v podloží parku Doñana bolo schválené bez vyžiadania 

holistického a úplného posúdenia vplyvov na životné prostredie, ktoré by zahŕňalo 

posúdenie seizmického rizika a kombinované posúdenie vplyvov; pripomína, že projekt 

nie je možné rozdeliť na štyri rôzne podprojekty s cieľom zabrániť hodnoteniu 

kombinovaného vplyvu; vyzýva Komisiu, aby preskúmala celý spis a predložila písomnú 

správu o primeranosti posúdení vplyvov na životné prostredie tak, ako sú predložené v 

štyroch oddelených častiach namiesto toho, aby zohľadňovali kumulatívny účinok, a o 

postupe rozdelenia na štyri podprojekty a aby overila, či tieto posúdenia hodnotia celkové 

riziká seizmickej aktivity; vyzýva Komisiu, aby zohľadnila správu CSIC (Vyšší ústav pre 

vedecký výskum), správu andalúzskeho ombudsmana a správu vypracovanú Španielskym 

geologickým inštitútom; domnieva sa, že za takýchto okolností projekt nemal získať 

pozitívnu správu o environmentálnom vplyve, a žiada o jeho stiahnutie; 

18. vyzýva zodpovedné orgány, aby konkrétne vykonali ekonomické posúdenie, ako je 

uvedené v článku 3 ods. 2 smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, s 

internalizáciou nákladov všetkých možných prác potrebných na zvrátenie situácie v 

prípade katastrofy spojenej s prevádzkovaním skladovania plynu a aby vypracovali správu 

o potrebných opatreniach a ich nákladoch v prípade veľkých nehôd a/alebo katastrof v 

súvislosti s plynárenským projektom; zdôrazňuje, že takéto hodnotenie by sa malo vykonať 

v súlade so spoločnou metodikou uplatňovanou pri posudzovaní rizika pre prípad 

najhoršieho scenára katastrofy a konkrétne by malo zahŕňať všetky hrozby, ako sú 

seizmická aktivita, povodne alebo znečistenie podzemných vôd, a malo by obsahovať 

analýzu s podrobnosťami o environmentálnych, sociálnych a hospodárskych stratách a 

odhadované náklady na hypotetickú obnovu; takisto sa domnieva, že s cieľom ponúknuť 
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orgánom nástroj kompletnej analýzy rizík by toto vyčíslenie malo obsahovať skutočnú 

hodnotu environmentálnych strát v rámci ekosystémov, ako aj sociálnych a hospodárskych 

strát, počnúc odvetviami poľnohospodárstva a cestovného ruchu; 

19. berúc na vedomie vysokú pridanú hodnotu prírodného parku Doñana pre EÚ a možné 

riziká čerpania a skladovania plynu (vstrekovaním), možné dôsledky, ktoré neboli 

študované a ktorých predchodca v Španielsku, podobný prípad „El Castor“, odhalil riziká 

seizmickej aktivity spojenej s týmto typom infraštruktúry, vyzýva Komisiu, aby rozhodla 

o primeranosti uplatnenia zásady predbežnej opatrnosti a následnom zastavení projektov v 

oblasti skladovania plynu; odporúča všetkým zodpovedným orgánom, aby spolupracovali 

na okamžitom pozastavení všetkých udelených povolení až do vyriešenia všetkých 

nezrovnalostí, ktoré sa zistili počas posudzovania vplyvov na životné prostredie; požaduje, 

aby dočasne zastavili tieto práce a aby okamžite pozastavili všetky ďalšie kroky v rámci 

plynárenského projektu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zásad EÚ v oblasti prevencie a 

obozretnosti; navrhuje prijatie potrebných právnych krokov s cieľom ukončiť celý projekt 

Marismas; 

20. domnieva sa, že infraštruktúra na skladovanie plynu v oblasti Doñana je v rámci celkového 

prehľadu energie a budúcich perspektív v Španielsku zastaraným projektom; 

21. zdôrazňuje uznanie španielskeho ministerstva pre ekologický prechod, že zariadenie na 

skladovanie plynu v oblasti Doñana už nemá strategický význam v rámci systému dodávky 

energie; 

22. vyzýva Výbor Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby vypracoval správu o primeranosti projektu čerpania a skladovania plynu 

(vstrekovaním) a jeho účinkoch a kompatibilite s prírodným parkom Doñana; 

23. vyzýva Komisiu na revíziu nariadenia o Fonde solidarity, aby bolo možné hospodársky 

vyhodnotiť prírodné zdroje v rámci parkov programu Natura 2000 s cieľom umožniť ich 

obnovu po prírodných katastrofách; životné prostredie má dôležitú sociálnu aj hospodársku 

hodnotu, ktorá by sa mala zohľadniť pri náprave škôd; minulý rok požiar spôsobený 

zmenou klímy zničil časť parku, ale oprava bola vykonaná bez ESF; 

24. žiada, aby EÚ pridelila viac finančných prostriedkov na ochranu parku Doñana a všetkých 

národných parkov, ktoré patria do sústavy Natura 2000, a podieľala sa na propagácii 

alternatívnych udržateľných činností v oblasti; 

25. vyzýva Komisiu a Parlament, aby uznali, že Národný park Doñana je aj naďalej jedným 

z miest s najväčšou biodiverzitou v EÚ, a preto je uznaný ako lokalita svetového dedičstva 

a využívaný a uznávaný európskymi občanmi; 

26. domnieva sa, že vzhľadom na symbolickú jedinečnosť parku Doñana a status lokality 

svetového dedičstva UNESCO je jeho ochrana otázkou všeobecného záujmu, a preto je 

potrebné zaručiť primerané riadenie so zreteľom na rozhodnutia, ktoré môžu mať vplyv na 

jeho budúcnosť; zdôrazňuje, že popri kritériu právnej istoty a záruk by mala byť každá 

dotknutá zainteresovaná strana riadne informovaná a mala by mať včas možnosť skutočne 

sa zúčastniť na rozhodovacom procese. 
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