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Obiectiv 

Vizita de informare la Doñana a fost efectuată cu scopul de a-i întâlni la fața locului pe 

petiționarii care au formulat petițiile nr. 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 și 

0260/2018 și de a iniția un dialog cu autoritățile regionale și naționale pentru a înțelege mai 

bine diferitele aspecte ale presupusei nerespectări a legislației UE în materie de mediu în zona 

protejată Doñana, din Huelva. 

Parcul Național Doñana este cea mai mare rezervație naturală din Spania. Acesta cuprinde o 

mare varietate de ecosisteme și găzduiește numeroase specii de floră și faună sălbatică. De-a 

lungul timpului, ecosistemul a fost amenințat în mod constant de drenarea zonei de mlaștini, 

utilizarea apei pentru agricultura intensivă și poluarea apei. Parcul natural Doñana face parte 

din rețeaua Natura 2000 (ES0000024, ES6150009 și ES6180005) și, prin urmare, este protejat 

în temeiul Directivei 92/43/CEE privind habitatele și al Directivei 2009/147/CE privind 

păsările. 

Petițiile în cauză denunță proiecte legate de extracția, depozitarea și transportul gazelor din 

zonă, precum și utilizarea ilegală a apelor subterane pentru activități specifice agriculturii 

intensive, ceea ce ar fi incompatibil cu legislația UE în domeniul mediului. 

Miercuri, 19 septembrie 2018 - Sevilla 

Întâlnire la Sevilla, la 19 septembrie, cu petiționarii 

 Javier Castroviejo, în numele Clubului Doñana, petiția nr. 0907/2009 

Clubul Doñana este o asociație cu o experiență de 40 de ani în conservarea parcului Doñana, 

iar mulți dintre membrii săi sunt cercetători științifici; petiționarul este director al Stației 

biologice Doñana. Petiționarul a explicat importanța acviferelor subterane și a apelor de 

suprafață în zona nisipoasă din Doñana, pe care el a descris-o ca fiind un coridor biologic care 

pornește din Sierra Morena. Acesta a denunțat încălcarea sistematică a directivelor europene și 

întârzierea punerii în aplicare a acestora, precum și eșecul politicilor de prevenire și precauție 

ale autorităților în ceea ce privește conservarea parcului Doñana. Potrivit acestuia, ar trebui 

investigate gestionarea ineficientă a parcului și investițiile de ordinul milioanelor de euro 

realizate de Comisia Europeană. Parcul a ajuns într-un punct în care nu mai există cale de 

întoarcere, deoarece, potrivit cercetătorilor științifici, este amenințat de: poluarea cu metale 

grele din Huelva, cele 10-15 hectare de culturi intensive, speciile invazive și supraexploatarea 

acviferului 27, care duce la diminuarea suprafeței zonelor umede. Modificările sistemelor 

acvifere au alterat ciclul hidrologic, ducând la pierderea biodiversității și amenințând specii (de 

exemplu, rața cu cap alb, sturionul, iepurele). Parcul Național Doñana este amenințat și de 

culturile de orez, căpșuni și merișoare, plantate în zonele învecinate. Zona de mlaștini era unită 

cu fluviul Guadalquivir în 1957, dar în prezent acest lucru nu se mai întâmplă din cauza 

digurilor care au fost construite, fapt ce a implicat schimbări majore la nivelul vegetației: 

mlaștina a dispărut treptat, iar pășunile au avansat. Zona de mlaștini este grav amenințată, fiind 

necesar să se acorde cea mai mare prioritate conservării acesteia. 
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 Pilar González Modino, în numele Asociației Primăvara Andaluză (Primavera 

Andaluza), petiția nr. 0257/2013 

Doñana a făcut parte din regiunea ocupată de turdetani - o populație antică preromană - care, 

potrivit geografului grec Strabon, erau cea mai civilizată populației a Iberiei, strămoșii 

civilizației tartesienilor. Aceasta a fost importantă nu numai din punct de vedere biologic, ci și 

în ceea ce privește cultura și civilizația. Petiționara a denunțat faptul că amplasarea unor 

depozite de gaze în acest loc ar periclita patrimoniul emoțional al andaluzilor. Extracția gazelor, 

care implică străpungerea pungilor de gaze, prezintă un evident risc seismic și este motivată de 

interesele corporative ale societăților din sectorul energetic, și nu de nevoile de aprovizionare 

cu gaz ale cetățenilor.  Activitatea umană este, de asemenea, în pericol. Incendiul care a avut 

loc anul trecut în Doñana este dovada potențialului risc asociat instalațiilor de depozitare a 

gazelor. 

 Antonio Maíllo Cañadas, reprezentantul petiționarului Pedro Jiménez San José, în 

numele Izquierda Unida de Huelva, petiția nr. 0051/2013 

Reprezentantul petiționarului a susținut faptul că zona Doñana nu este un loc adecvat pentru 

depozitarea gazelor. Acesta este un proiect care pune în pericol acviferele și prezintă un risc 

ridicat de cutremure în zonă, provocând instabilitate. Acest lucru afectează mediul înconjurător 

prin supraexploatarea acviferelor, atât în mod legal, cât și ilegal. Petiționarul a denunțat faptul 

că proiectul de exploatare a gazelor este fragmentat în patru subproiecte, iar efectele cumulative 

ale acestora nu au fost evaluate. În opinia sa, aceasta presupune privatizarea subsolului zonei 

Doñana și utilizarea speculativă a subsolului. Petiționarul a afirmat că Doñana nu își poate 

permite să încalce normele, că trebuie combătută contaminarea acviferelor și speră că această 

vizită va contribui la asigurarea unei acțiuni comune a PE și a publicului larg, care să fie 

decisivă pentru conservarea acestui patrimoniu. Acesta a mai spus că proiectele de exploatare 

a gazelor nu garantează siguranța și că nu au fost efectuate studii adecvate pentru a demonstra 

siguranța seismică deplină după injecțiile cu gaz. 

 Rafael Gavilán Fernández, reprezentantul petiționarului Aurelio González Peris, în 

numele Asociației Mesa de la Ría de Huelva, petiția nr. 0085/2013 

Reprezentantul petiționarului a condamnat faptul că guvernul regional andaluz a desemnat 

provincia Huelva drept centru de producție, de depozitare și de distribuție a combustibililor 

fosili și a criticat utilizarea zonei Doñana ca prelungire a complexului industrial petrochimic 

din Huelva (Polo Industrial Petroquímico de Huelva ). Dat fiind faptul că acesta din urmă și-a 

depășit capacitatea de stocare a gazelor, s-a decis utilizarea subsolului din Doñana pentru a 

acoperi acest deficit. Petiționarul a denunțat faptul că Repsol operează pe coasta Doñana încă 

din 1995 în temeiul contractelor de concesiune denumite „Poseidón Norte” și „Poseidón Sur”, 

fără a exista evaluări ale impactului asupra mediului. De asemenea, el a criticat faptul că 

Enagás, în calitate de operator al depozitelor și al rețelelor de gaze care traversează Doñana, 

este una dintre societățile care au decis să transforme Doñana într-un proiect de exploatare a 

gazelor de mare anvergură. Potrivit asociației Mesa de la Ría, cele patru faze în care a fost 

împărțit proiectul Gas Natural ar fi trebuit nu numai să fie evaluate în comun ci, de asemenea, 

ar fi trebuit să fie analizate împreună cu cele desfășurate în prezent de Repsol și Enagás. 

Amenințarea reprezentată de gaze, cu care se confruntă parcul Doñana, provine din acțiunile a 

trei societăți și, prin urmare, toate activitățile acestora ar fi trebuit să fie evaluate în comun în 

ceea ce privește impactul pe care îl au asupra echilibrului natural delicat al parcului Doñana. 



 

PE632.130v03-00 4/35 CR\1180392RO.docx 

RO 

Reprezentantul petiționarului a subliniat riscul seismic enorm generat de injectarea gazelor în 

zona Doñana, întrucât situația geologică a subsolului este mult mai complexă decât cea 

existentă în cadrul așa-numitului proiect „Castor”. Aceasta a dus la plata a peste 1,3 miliarde 

EUR drept despăgubiri din bani publici către societatea care a construit această instalație de 

injectare de gaze. El a denunțat, de asemenea, faptul că societatea Gas Natural și-a împărțit 

proiectul de depozitare în patru faze pentru a induce în eroare autoritățile locale și pentru a 

obține autorizațiile de mediu necesare. 

Activitatea industrială se desfășoară în vecinătatea zonelor populate de locuitorii din Huelva, 

condamnându-i pe aceștia la subdezvoltare și expunându-i la riscurile pentru sănătate și de 

mediu pe care le implică această activitate. El a solicitat schimbarea acestei situații și ca Doñana 

să nu devină o prelungire a complexului petrochimic Huelva. 

Apoi, a luat cuvântul dl Csaky, deschizând sesiunea de întrebări și răspunsuri. Acesta a explicat 

faptul că Comisia Europeană s-a pronunțat în ceea ce privește situația din Doñana, inițiind o 

procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în 2014 în legătură cu supraexploatarea 

acviferelor, și a întrebat ce altceva s-ar putea face. 

Dl Castroviejo a intervenit pentru a acuza Comisia Europeană de opacitate în procedurile sale 

și de faptul că aceasta nu informează publicul cu privire la încălcarea normelor de către 

autoritățile locale. El a cerut ca fondurile UE să fie alocate cu prioritate absolută pentru 

refacerea zonelor cu mlaștini. 

Dl Maillo a intervenit în legătură cu proiectele de exploatare a gazelor, acuzând autoritățile că 

au fragmentat proiectele și susținând existența unor conflicte de interese între societățile din 

domeniul gazelor și politicieni, care ignoră riscurile seismice. 

Dl Gavilán Fernández a subliniat că proiectele de exploatare a gazelor în cauză nu sunt numai 

cele desfășurate de Gas Natural, ci și cele ale Repsol și Enagás, pentru care nu s-a efectuat o 

evaluare de mediu. Acesta a denunțat faptul că, de la digul din Huelva, contaminarea a avansat 

de-a lungul coastei Doñana. 

Dna Modino a solicitat conservarea unui patrimoniu cultural și etnografic milenar: în subsolul 

parcului Doñana se află „Grădina hesperidelor” și Tartessos, iar arheologia poate documenta 

acest lucru; prin urmare, nu ar trebui să se depoziteze gaze sub aceste valoroase vestigii 

arheologice. 

Dl Kyrkos a declarat că parcul Doñana este amenințat de extracția de hidrocarburi și a întrebat 

care este efectul acestui mod de extracție asupra mediului. El a întrebat, de asemenea, cum au 

acționat instanțele față de împărțirea proiectului în patru subproiecte, care a fost poziția 

autorităților andaluze în această privință și cum vor fi stocate gazele. 

Dna Cabezón a amintit că există reglementări diferite privind protecția, având în vedere că 

proiectele sunt amplasate în diferite zone, și a subliniat faptul că numai proiectul „Marismas 

Occidental” este în desfășurare, Ea a condamnat fragmentarea proiectului și posibilele riscuri 

seismice generate de injectarea de gaze în golurile rămase în urma extracțiilor. 
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Întâlnire la Sevilla, la 19 septembrie, cu organizațiile societății civile 

 Plataforma Salvemos Doñana  (Platforma să salvăm Doñana) și Ecologistas en Acción 

(Ecologiști în acțiune): Juan Romero și Abel Lacalle 

Dl Romero a afirmat că organizația sa s-a opus utilizării sitului natural protejat Doñana și 

împrejurimilor acestuia pentru construirea unei instalații de depozitare a gazelor naturale prin 

injectarea gazelor în subsol prin acvifer. Cu alte cuvinte, s-a opus proiectului industrial de 

depozitare denumit Marismas (mlaștini) și tuturor subproiectelor acestuia, desfășurate de 

societatea Naturgy (Petroleum Oil & Gas España, S.A., o filială a Gas Natural Fenosa). 

El a explicat faptul că societatea a moștenit autorizațiile și că extrage gaze naturale de 30 de 

ani, dar că proiectul Marismas, după solicitarea noilor autorizații, în 2012, a inclus o nouă 

activitate, și anume injectarea de gaze naturale pentru depozitare subterană în subsol. Prin 

urmare, acesta a devenit un proiect imens de extracție și injectare de gaze, care a fost împărțit 

în patru subproiecte ca măsură de facilitare a procesului și a execuției, Aceste subproiecte au 

fost denumite în funcție de amplasarea lor în Doñana: Saladillo, Marismas Occidental, 

Marismas Oriental și Aznalcázar. 

Subproiectul Marismas Occidental, situat în centrul regiunii Doñana, într-o zonă care, în 

momentul de față, nu a putut fi inclusă în aria protejată, este singurul care dispune de toate 

autorizațiile necesare pentru execuție și necesită o serie de lucrări care constau în: 

transformarea celor 13 puțuri care există în prezent într-o infrastructură de stocare a gazelor; 

deschiderea a 18 puțuri noi și punerea lor în funcțiune, mai întâi pentru lucrări de extracție, apoi 

de injectare; 

construirea unei rețele de conducte de gaze pe o distanță de 65 km, distribuite în întreaga zonă 

Doñana. 

Platforma „Salvemos Doñana” se opune acestor planuri, deoarece rapoartele științifice 

întocmite de organizațiile oficiale de cercetare confirmă riscurile de seismicitate indusă, care ar 

putea duce la catastrofe. Centrul Superior de Cercetare Științifică (acronim în limba spaniolă: 

CSIC) și Institutul Geologic și Minier din Spania (acronim în limba spaniolă: IGME) nu au 

exclus cu suficiente argumente posibilitatea riscurilor seismice. Rapoartele cercetătorilor de la 

Universitatea din Huelva indică riscul de seismicitate indusă. Potrivit acestora, seismicitatea 

este un fapt dovedit în această zonă. Potrivit dlui Romero, există un precedent de proiect 

nereușit: o experiență similară nereușită în Castellón (Spania), proiectul „Castor” de injectarea 

a gazelor, care traversa un corp de apă și care a fost anulat în urma unui val de cutremure în 

2013. 

Inițiativa „Ecologistas en Acción” se opune planurilor, deoarece Doñana este un spațiu protejat 

și un simbol al conservării pentru Europa. Este un mozaic de biotopuri și un rezervor de 

biodiversitate, cu 4 800 de specii care reprezintă 75 % din biodiversitatea Europei. Proiectul 

Marismas și cele patru subproiecte ale sale nu respectă reglementările spaniole și europene în 

domeniul mediului și al evaluării de mediu: „Având în vedere că cele patru proiecte acționează 

asupra aceluiași acvifer și asupra aceluiași sistem de plăci și falii, consider că riscul seismic 

reprezentat de acest proiect este suficient de mare pentru ca, aplicând principiul precauției, 

aprobarea și execuția sa să fie oprite, astfel cum s-a procedat în trecut cu alte proiecte sau 
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probleme care ar fi putut afecta conservarea zonei Doñana”. În Doñana, un singur acvifer este 

afectat: corpurile de apă La Rocina și Almonte, care fac parte din rețeaua Natura 2000. 

„Ecologistas en Acción” au menționat următoarele patru infracțiuni: 

1. Programare fără strategie în 2006 (fără SEA) 

2. Fragmentarea EIM - și efectele cumulative 

3. Lipsa unei analize a riscurilor seismice induse (cauza C-50/09 UE împotriva Irlandei) 

4. Subestimarea zonei de studiu 

 

 World Wildlife Fund: Felipe Fuentelsaz și Juanjo Carmona 

După ani de inactivitate politică în ceea ce privește agricultura ilegală, acviferul care a dat viață 

parcului Doñana este epuizat și, odată cu acesta, habitatele și speciile care fac din Doñana un 

loc unic. Plângerea formulată de WWF a fost susținută și de Avocatul Poporului al comunității 

autonome Andaluzia, de Avocatul Poporului al Regatului Spaniei și de Stația Biologică Doñana 

(CSIC). 

Situația este deosebit de îngrijorătoare având în vedere valoarea locului, care a contribuit la 

dobândirea titlurilor de „parc național” (1969), „rezervație a biosferei” (1981), „sit al 

patrimoniului mondial UNESCO” (1994) și „zonă umedă de importanță internațională în 

temeiul Convenției de la Ramsar asupra zonelor umede” (1982). 

Potrivit WWF, în conformitate cu datele publice existente, volumul apei care ajunge la zona de 

mlaștini s-a redus cu 80 % față de nivelurile naturale, cele 1 000 de puțuri ilegale și 3 000 de 

hectare de culturi ilegale continuând să sece acviferul de care Doñana depinde pentru a 

supraviețui. Utilizarea ilegală și nesustenabilă a apei afectează grav peisajul natural al zonei 

Doñana și duce la pierderea biodiversității și la secarea lagunelor. 

Dovezile științifice au revelat faptul că corpurile de apă, precum și ecosistemele din zona 

naturală Doñana și împrejurimile acesteia sunt într-o situație mai gravă decât cea indicată în 

documentele de planificare actuale, fiind încălcate normele europene, cum ar fi cele prevăzute 

de Directiva-cadru privind apa sau de Directivele Habitate și Păsări. Modificările de vegetație, 

secarea lagunelor, dispariția mai multor specii de pești, scăderea numărului de exemplare ale 

unor specii de păsări, împreună cu răspândirea eutrofizării și prezența speciilor invazive atestă 

acest lucru. 

În special, conservarea celor mai amenințate specii de păsări acvatice este grav compromisă din 

numeroase motive, printre care se numără și modificarea de către om a regimului inundațiilor 

din zona de mlaștini. Directivele europene prevăd obligația de a se adopta măsuri speciale de 

conservare în funcție de cerințele ecologice ale habitatelor și speciilor, pentru a se asigura o 

stare de conservare favorabilă, precum și supraviețuirea și reproducerea acestora în aria lor de 

răspândire, în cazul păsărilor. 

Situația privind starea apelor și conservarea biodiversității în Doñana este, în general, una 

nefavorabilă. Ecosistemele acvatice din Doñana sunt supuse presiunilor schimbării globale, pe 

de o parte, și celor specifice captării și contaminării apelor subterane și de suprafață, pe de altă 

parte. Acest lucru afectează în mod direct starea actuală a zonei Doñana și, de asemenea, 

împiedică compensarea efectelor schimbărilor climatice. 
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La rândul său, UNESCO, prin intermediul Comisiei pentru Patrimoniul Mondial, în decizia sa 

din 2017 privind Doñana, a avertizat că „a luat act cu îngrijorare de concluziile raportului anual 

pe 2016 al Confederației Hidrografice a fluviului Guadalquivir, care confirmă faptul că, dacă 

s-ar menține nivelul și gradul actual de utilizare a resurselor subterane în cazul unei părți 

semnificative a corpurilor de apă subterană, starea bună a acestora și a ecosistemelor terestre ar 

fi compromisă (...)”. În cele din urmă, și, de asemenea, la nivel internațional, Comisia 

Europeană a inițiat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Spaniei (în 

baza unei plângeri formulate de WWF) pentru gestionarea defectuoasă a apei în Doñana, care 

încalcă dispozițiile directivelor Păsări și Habitate și pe cele ale Directivei-cadru privind apa. 

În 2016, situația gravă a apelor din Doñana a determinat WWF să adune cele mai recente și mai 

complete informații despre starea de conservare a habitatelor și a speciilor, precum și 

numeroase publicații științifice despre ecosistemele și corpurile de apă din Doñana. În paralel, 

în mai 2016, s-a organizat la Doñana un atelier dedicat experților în domeniul apei, la care au 

participat peste 20 de cercetători științifici și tehnicieni de seamă, pentru a compara și a 

completa aceste informații. Acești experți au fost de acord că starea de conservare a zonei 

Doñana este mai gravă decât cea reflectată în documentele de planificare pentru Doñana, emise 

de autoritățile spaniole și andaluze. 

Pe baza acestor informații, s-a elaborat raportul „El Estado del Agua en Doñana: Una 

Evaluación del Estado de las Aguas y los Ecosistemas del Espacio Protegido” (Starea apelor 

din Doñana: o evaluare a stării apelor și a ecosistemelor din zona protejată), una dintre cele mai 

complete și mai exhaustive analize științifice efectuate până în prezent privind starea apelor de 

suprafață și subterane din Doñana, precum și efectele deteriorării acestora asupra ecosistemelor 

din zonă. Printre efectele subliniate se numără declinul populațiilor de păsări acvatice care 

depind de o zonă de mlaștini în stare bună, cum ar fi Marmaronetta angustirostris (rața 

porumbacă), specie grav amenințată. Lagunele peridunare (în mare parte, temporare, unele 

permanente, constituind unul dintre elementele naturale care fac zona Doñana atât de specială) 

seacă în mod constant. Deja s-au pierdut 40 % dintre speciile de libelule și zigoptere care trăiau 

acolo. 

După cum avertizează analiza WWF, utilizând datele oficiale ale guvernului, marele acvifer 

care alimentează zona umedă a suferit o reducere dramatică din anii 1970, fapt confirmat an de 

an în rapoartele organismului responsabil de bazinul hidrografic. În prezent, monitorizarea 

utilizării apei în Doñana este atât de precară, încât nici măcar nu se cunoaște cantitatea totală 

captată anual din acvifer. La rândul lor, experții au concluzionat că va dura între 30 și 60 de ani 

pentru ca acviferul Doñana să se refacă complet de pe urma supraexploatării actuale, după 

adoptarea unor măsuri ferme împotriva utilizării ilegale și nesustenabile a apei în împrejurimi. 

Având în vedere starea sa actuală, Doñana are nevoie de acțiuni urgente menite să schimbe 

tendința actuală de degradare. Acestea includ: închiderea puțurilor ilegale și monitorizarea 

captărilor de ape subterane; îmbunătățirea practicilor de irigare în împrejurimile zonei Doñana; 

reducerea poluării difuze; relocarea lucrărilor de foraj ce țin de dezvoltarea urbană a localității 

Matalascañas și îmbunătățirea procesului de epurare a apelor care ajung în Doñana, 

concomitent cu o mai bună gestionare a apei și implicarea comunității locale, arătând că o stare 

bună a apelor din Doñana aduce beneficii localnicilor. 

Apele subterane sunt de importanță capitală pentru întreținerea mlaștinilor și a zonelor umede 

din Doñana; așadar, refacerea acestor spații pe termen mediu și lung va depinde, printre alți 
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factori, de starea bună a corpului de apă cunoscut sub denumirea de „acviferul 27” sau „corpul 

apelor subterane” (Almonte-Marismas - împărțit în cinci subunități în actualul Plan hidrologic 

pentru Guadalquivir, 2015-2021). WWF a concluzionat că, pe baza datelor și a graficelor din 

raportul pe 2017 furnizate de Confederația Hidrografică a fluviului Guadalquivir, nivelul 

piezometric al acviferului nu s-a refăcut de la ultima secetă majoră, care a avut loc la mijlocul 

anilor ’90. În pofida cantităților record de precipitații, cu ani extrem de umezi, 81,25 % dintre 

sectoare se află într-o situație similară sau mai rea în prezent decât în urmă cu 24 de ani. 

Dezvoltarea necontrolată, nesustenabilă și, în multe cazuri, ilegală a agriculturii intensive 

bazate pe irigații în împrejurimile parcului național Doñana reprezintă cea mai mare amenințare 

pentru viitorul acestui sit al patrimoniului mondial. De peste un deceniu, situația irigațiilor din 

jurul zonei Doñana a fost monitorizată continuu prin inspecții la fața locului și cu ajutorul 

tehnicilor de teledetecție (imagini prin satelit), pentru a controla și a denunța creșterea suprafeței 

irigate. Pentru a încerca să facă ordine în haosul creat de culturile din împrejurimile zonei 

Doñana, în 2014, guvernul regional al comunității autonome Andaluzia, împreună cu guvernul 

central, a aprobat - după șapte ani de muncă și cu consensul fermierilor - așa-numitul „plan 

privind căpșunile” sau „planul de exploatare a terenurilor” (un plan special pentru gestionarea 

zonelor irigate situate la nord de perdeaua forestieră a zonei Doñana). În pofida punerii în 

aplicare a planului special de către autorități, irigațiile au continuat să avanseze în zonă. Cel 

mai recent raport întocmit de WWF indică faptul că, în contextul planului de exploatare a 

terenurilor, între 2016 și 2018 au fost depistate 365 de hectare noi de culturi irigate intensiv. 

Aceste noi culturi se adaugă celor 1 680 de hectare care au apărut între 2004 și 2015, anul în 

care s-a pus punct oficial creșterii necontrolate a agriculturii bazate pe irigații din zona Doñana. 

În linii generale, cea mai mare parte a suprafeței noi de culturi irigate conține culturi protejate 

cu material plastic, cultura predominantă în ultimii ani fiind cea de merișoare. 

Aceste creșteri sunt îngrijorătoare nu numai din cauza efectelor lor imediate, ci și pe termen 

mediu și lung, deoarece autoritățile nici nu împiedică și nici nu dispun închiderea parcelelor 

ilegale ca măsură de precauție atunci când acestea sunt depistate de agenți sau raportate de 

WWF. În plus, agricultura ilegală este, în general, profitabilă, întrucât beneficiile obținute sunt 

mai mari decât sancțiunile economice minore care sunt impuse. 

 ASAJA Andaluzia: Emilio Vieira; Eduardo Martín: secretar general al ASAJA Sevilla 

ASAJA este de 20 de ani în consiliul de administrație și de conducere al parcului Doñana. Ei 

sunt reprezentanții fermierilor și își exprimă îngrijorarea profundă față de situația acviferului și 

de situația agriculturii și a efectivelor de animale. Aceștia nu dețin aceleași date ca WWF, dar 

recunosc că există o problemă în partea nordică a parcului, deoarece s-a permis deschiderea 

unor puțuri de apă. Trebuie căutată o soluție la această situație; trebuie să se facă o delimitare 

între irigatorii ilegali și cei legali, deoarece cei ilegali fac concurență neloială irigatorilor legali. 

Fermierii care își desfășoară activitatea în mod legal sunt mai mulți decât cei care o fac în mod 

ilegal, iar fermierii aflați în situație de legalitate nu abuzează de poziția lor; dimpotrivă, 

practicile lor sunt considerate sustenabile și exemplare (de exemplu, orezăria din Sevilla). Nu 

se pot face însă generalizări în privința fermierilor: există dosare pentru închiderea puțurilor, 

ceea ce înseamnă că autoritățile acționează, deși poate prea încet. Agricultura este sectorul care 

susține viața în jurul parcului și este afectată de seceta prelungită. A vorbi despre apă înseamnă 

a vorbi despre agricultură și, în acest caz, despre agricultura durabilă. 
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Dl Csaky a apreciat răspunsurile și explicațiile oferite de toți vorbitorii și precizează că dialogul 

a fost foarte util. Le mulțumește tuturor pentru noile informații furnizate, recunoaște 

complexitatea gestionării parcului național Doñana și deschide sesiunea de întrebări: 

Dna Estaras a explicat că trebuie găsit un echilibru între conservarea acviferului și activitatea 

agricolă și le mulțumește tuturor vorbitorilor pentru contribuții. 

Dna Cabezón a adresat o întrebare despre influența reală a schimbărilor climatice în Doñana și 

despre modul în care ar putea fi abordată problema puțurilor ilegale. Dl Carmona a răspuns că, 

într-adevăr, schimbările climatice afectează estuarul fluviului Guadalquivir, ducând la 

dispariția plajei Matalascañas, și a solicitat soluții rapide pentru Doñana. Dl Fuentelsaz a 

răspuns la întrebările legate de puțurile ilegale, spunând că nivelul de securitate este neadecvat 

(numărul paznicilor a crescut de la unu la cinci). Acesta a solicitat aplicarea unor măsuri de 

precauție în cazul terenurilor irigate ilegal și închiderea provizorie a puțurilor. El a spus că 

dosarele se prescriu din cauza neinstrumentării și că puțurile se închid doar în schimbul 

aprovizionării fermierilor cu apă de suprafață provenită din transferuri de apă. De asemenea, a 

existat o solicitare ca suprafețele de culturi irigate ilegal să fie închise. 

Dl Kyrkos a afirmat că, în ceea ce privește gazele, trebuie să se realizeze tranziția către energia 

curată; a solicitat închiderea în continuare a puțurilor de apă ilegale și dezvoltarea unei 

agriculturi durabile. El a întrebat despre eventualele scurgeri. Dl Lacalle a răspuns că 

seismicitatea indusă de presiunea gazului poate fi periculoasă și că ceea ce este cu adevărat 

important este să se stabilească dacă depozitul de gaze este încă necesar pentru furnizarea 

gazelor. El a susținut că este posibil să existe scurgeri și că, fără filtre adecvate, apele subterane 

vor fi poluate. A mai spus că există alternative. Proiectul este speculativ: scopul acestuia este 

de a stoca gazele și a le folosi dacă și când va fi necesar.  Instalația de stocare a fost construită 

într-un moment în care a fost anticipat un nivel ridicat de consum de gaze (în 2006), iar aceasta 

ar putea să nu mai fie necesară. 

Întâlnire la Sevilla, la 19 septembrie, cu autoritățile guvernului regional al comunității 

autonome Andaluzia 

 Dl José Fiscal López, ministrul regional pentru mediu și amenajare teritorială 

Doñana este o zonă naturală ce cuprinde parcul național Doñana, care este gestionat din anul 

1999 drept Zona naturală Doñana (120 000 de hectare). Având o biodiversitate unică, zona 

găzduiește specii emblematice, cum ar fi râsul iberic sau acvila imperială spaniolă. Declarată 

arie de protecție specială pentru păsări (acronim în limba spaniolă: ZEPA) și arie specială de 

conservare (acronim în limba spaniolă: ZEC); zona face parte din Rețeaua Ecologică Europeană 

Natura 2000 și a fost declarată de UNESCO drept rezervație a biosferei și sit al patrimoniului 

mondial, printre multe alte denumiri distincte de protecție și excelență. 

Pentru guvernul regional al comunității autonome Andaluzia, Doñana reprezintă o prioritate 

absolută în domeniul mediului. Această zonă s-a aflat inițial în administrația statului, însă de 

10 ani este administrată de guvernul regional. Este un spațiu care a fost dintotdeauna amenințat 

de activitatea umană. Amenințările cu care se confruntă în prezent Doñana sunt: schimbările 

climatice, proiectul de exploatare a gazelor și starea acviferelor. 
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În împrejurimile zonei Doñana, gazele naturale existente în subsol au fost exploatate de-a lungul 

timpului, prin diverse amplasamente, puțuri și conducte de gaze aparținând societății Petroleum 

Oil & Gas España S.A., parte a grupului energetic Gas Natural Unión Fenosa. În ultimii ani, 

acest grup de societăți a dorit să își intensifice activitatea în domeniul gazelor în zonă, elaborând 

patru proiecte noi (Marismas Occidental, Saladillo, Marismas Oriental și Aznalcázar), situate 

în diferite localități din provinciile Huelva și Sevilla, care propun modificări ale activităților 

existente cu noi amplasamente (zone fizice împrejmuite în care se află puțuri și alte 

infrastructuri), puțuri, conducte de gaze, linii electrice și utilaje și, mai ales, o nouă activitate 

de stocare a gazelor naturale în pungile de gaz exploatate în prezent. 

Pentru fiecare dintre aceste patru proiecte s-a efectuat în mod independent o evaluare de mediu, 

rezultatele fiind următoarele: 

- Marismas Occidental, amplasat în afara granițelor zonei naturale Doñana Deși afectează un 

sit de importanță comunitară (SIC) al rețelei Natura 2000, proiectul a primit un raport favorabil 

privind impactul asupra mediului (acronim în limba spaniolă: DIA) la 13 septembrie 2010, emis 

de Ministerul Mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului aflate în 

competența statului, și o autorizație de mediu unificată (acronim în limba spaniolă: AAU) 

favorabilă, emisă la 15 noiembrie 2010 de Ministerul Mediului din cadrul guvernului regional 

al Andaluziei. La 13 septembrie 2015, s-a acordat o prelungire a valabilității autorizației de 

mediu unificate a proiectului pentru încă doi ani. La 10 martie 2016, ministerul responsabil 

pentru energie la nivel național - la acel moment Ministerul Industriei, Energiei și Turismului 

(MINETUR), în prezent Ministerul Energiei, Turismului și Agendei Digitale (MINETAD) - a 

acordat autorizația de bază pentru proiect. 

- Saladillo, amplasat în zona naturală Doñana Acest proiect a primit un raport privind impactul 

asupra mediului (DIA) favorabil la 15 ianuarie 2013, emis de Ministerul Mediului în cadrul 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului care intră în competența statului. Totuși, 

acest proiect nu a primit autorizația de execuție pe terenuri care nu pot fi urbanizate din cadrul 

unei zone naturale protejate, astfel cum prevede Legea 2/1989, iar această autorizație nu a fost 

compatibilă cu Planul de gestionare a resurselor naturale (acronim în limba spaniolă: PORN) și 

cu Planul general privind utilizările și gestionarea (acronim în limba spaniolă: PRUG) pentru 

zona naturală Doñana. Prin urmare, proiectul nu a putut fi executat. 

- Marismas Oriental, amplasat în cadrul zonei naturale Doñana Acest proiect a primit un raport 

privind impactul asupra mediului (DIA) favorabil în 15 ianuarie 2013, emis de Ministerul  

Mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului care intră în competența 

statului. La 8 ianuarie 2016, a fost emisă o decizie a Ministerului Mediului din cadrul 

guvernului regional al comunității autonome Andaluzia, prin care nu se acordă autorizație de 

mediu unificată pentru acest proiect, întrucât autorizarea în cadrul unei zone naturale protejate 

nu este posibilă și deoarece, la 14 martie 2015, Consiliul de administrare a zonei naturale 

Doñana a emis un raport negativ privind AAU, un raport care este obligatoriu pentru ministerul 

regional, în conformitate cu articolul 21 din Legea 8/1999 privind zona naturală Doñana. Prin 

urmare, proiectul nu a putut fi executat. 

- Aznalcázar, amplasat în afara granițelor zonei naturale Doñana Acest proiect a primit un raport 

privind impactul asupra mediului (DIA) favorabil la 15 ianuarie 2013, emis de Ministerul 

Mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului care intră în competența 

statului. La 8 ianuarie 2016, a fost emisă o decizie a Ministerului Mediului din cadrul 
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guvernului regional al comunității autonome Andaluzia, prin care se acordă autorizație de 

mediu unificată pentru acest proiect și se ia în considerare faptul că la 14 martie 2015, Consiliul 

de administrare a zonei naturale Doñana a emis un raport  negativ privind AAU pentru proiectul 

Marismas Oriental, fără a se pronunța cu privire la proiectul Aznalcázar, acesta neaflându-se în 

zona naturală Doñana. 

Guvernul regional al comunității autonome Andaluzia a pus la îndoială caracterul adecvat al 

studiului efectelor sinergetice și cumulative ale celor patru proiecte asupra mediului și, în 

special, asupra siturilor rețelei Natura 2000, mai ales atunci când noua activitate care urmează 

să se realizeze constă în depozitarea permanentă a gazelor. Guvernul regional al comunității 

autonome Andaluzia a atras atenția cu insistență asupra acestei situații de-a lungul anilor, în 

cadrul unor diverse proceduri de informare deschise în acest sens de instituții precum Comisia 

Europeană (proiectul-pilot 5081/13/ENVI) sau de Avocatul Poporului al comunității autonome 

Andaluzia (procedurile de reclamații 13/1241 și 16/5654). 

Guvernul regional a respins proiectul de exploatare a gazelor în interiorul zonei Doñana, 

considerând că nici proiectele aflate în afara acesteia nu sunt adecvate; această poziție clară este 

susținută de studiile CSIC: un studiu realizat de Dr  Miguel de Las Doblas Lavigne (cercetător 

CSIC), care, în raportul său, arată clar că zonele de coastă spaniole și portugheze din Golful 

Cádiz au activitate neotectonică, cu numeroase dovezi ale cutremurelor și tsunamiurilor 

recurente, și semnalează necesitatea ca evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul 

referitor la gazoductul în cauză să includă un studiu geofizic/tectonic detaliat, care să evalueze 

riscul seismic. Prin urmare, întrucât cele patru proiecte prezentate acționează asupra aceluiași 

acvifer și aceluiași sistem de plăci și falii, riscul seismic reprezentat de acest proiect este 

suficient de mare pentru ca, prin aplicarea principiului precauției, să se împiedice aprobarea și 

executarea acestuia până când proiectul este evaluat în mod adecvat în ansamblu de o echipă 

științifică independentă și multidisciplinară, astfel cum s-a procedat în trecut cu alte proiecte 

sau probleme care ar fi putut afecta conservarea zonei Doñana. 

Neincluderea riscurilor seismice ale injectării gazelor în evaluarea impactului asupra mediului 

ar putea sugera că evaluarea riscului de contaminare a acviferului a fost ignorată, având în 

vedere ipotezele privind un nivel de stabilitate geologică care ar fi putut duce la subestimarea 

riscului de contaminare a acviferului de către evaluatori. Ministrul a făcut trimitere la raportul 

CSIC privind incidentele provocate de depozitul subteran de gaze naturale din Amposta, 

cunoscut sub denumirea de proiectul „Castor”, ale cărui efecte seismice induse în procesul de 

injectare au determinat lipsa de fezabilitate a proiectului și încetarea contractului de concesiune 

de către stat, în pofida faptului că pentru acesta exista un raport favorabil privind impactul 

asupra mediului. 

Principiul precauției este un principiu director în analiza oricărei inițiative care poate genera, 

chiar și teoretic, riscuri pentru peisajul natural sau pentru mediu. Dacă, la fel ca în cazul Doñana, 

mediul natural are o valoare incalculabilă și dacă, în plus față de aceste potențiale riscuri, 

siguranța fizică a persoanelor și a bunurilor ar putea fi amenințată, solicitarea de revizuire a 

rapoartelor privind impactul asupra mediului se dovedește a fi extrem de pertinentă; întrucât 

unul dintre cele patru proiecte deține deja o autorizație de bază (Marismas Occidental), la fel 

de pertinentă este și suspendarea executării sale. 

A doua problemă în Doñana este apa, elementul esențial al parcului. Ecosistemul care a dat 

viață parcului era o zonă mlăștinoasă sezonieră care se inunda atunci când ploua. Trebuie să ne 



 

PE632.130v03-00 12/35 CR\1180392RO.docx 

RO 

amintim că acviferul 27 care alimentează Doñana (acviferul „Almonte-Marismas”) se află în 

districtul hidrografic al fluviului Guadalquivir, adică intră în competența statului. În cele mai 

recente date prezentate de Confederație în iulie 2018 se observă că deteriorarea a încetat și, deși 

încă se manifestă în mod grav, declinul acviferului a încetinit. Starea acviferului are legătură cu 

creșterea suprafețelor împădurite și cu activitățile agricole din împrejurimile parcului, acestea 

fiind în prezent responsabile, legale și durabile. În urmă cu 10 ani situația era diferită, iar pentru 

a se evita periclitarea zonei Doñana, s-a elaborat un plan de gestionare a zonei nordice a perdelei 

forestiere Doñana. Scopul a fost menținerea agriculturii durabile și  conservarea zonei Doñana, 

precum și concilierea tuturor intereselor prezente în zonă. Au fost închise 400 de puțuri de apă 

ilegale, au fost luate măsuri legale împotriva parcelelor și a puțurilor ilegale pe domeniul 

forestier. S-a pus la dispoziția fermierilor apă de suprafață transferată din rezervoarele din 

Huelva, pentru a se menține necesarul de apă pentru irigații și pentru a se putea închide puțurile. 

Planul special de gestionare a zonelor irigate situate în nordul perdelei forestiere Doñana din 

2014 a garantat supraviețuirea și durabilitatea suprafeței agricole irigabile, fără a afecta aportul 

de apă din Doñana. În cadrul sferei de competență a comunității autonome, au fost finalizate 

procesele de reglementare prin acordarea de drepturi de concesionare a apei în zonele agricole 

care îndeplinesc criteriile stabilite. Au fost impuse controale corespunzătoare pentru a se 

asigura eficacitatea acestora. Au fost elaborate 226 de rapoarte de inspecție pentru a se verifica 

situația fizică a terenului, ca fază preliminară a procedurilor de sancționare și juridico-

administrative. De asemenea, a început procesul de inițiere a 80 de proceduri disciplinare legate 

de silvicultură, schimbarea destinației terenurilor fără autorizație și restituirea terenurilor, care 

ar afecta o suprafață totală de 302 hectare, cu obligația de a opri captările de apă folosite în 

prezent pentru irigații. Au fost închise 41 de instalații de captare a apei în Confederația Tinto-

Odiel-Piedras și 254 (294 de dosare de închidere inițiate) în Confederația Hidrografică a 

fluviului Guadalquivir; în total 295. 

Transferul a 14,99 hectometri de apă de suprafață din Tinto-Odiel-Piedras îi ajută pe agricultori 

să-și irige culturile, iar Finca Los Mimbrales a fost redată domeniului public, ceea ce a redus 

suprafața irigabilă prevăzută de plan cu peste 216 hectare. 

Potrivit UNESCO, starea generală bună a parcului se menține, iar speciile aflate în pericol de 

dispariție, cum ar fi râsul iberic (proiectul LIFE) și acvila imperială spaniolă, au fost reabilitate. 

Trebuie depuse eforturi în continuare, dar, potrivit domnului Miguel Delibes (fost director al 

Stației Biologice Doñana), „parcul se află într-o stare bună” și va rămâne așa pe viitor. Există 

încă amenințări importante și trebuie luate măsuri astfel încât acestea să nu devină ireversibile; 

însă cel mai important aspect este proiectul de exploatare a gazelor care, în prezent, este lipsit 

de sens. 

Dl Csaky a mulțumit pentru explicațiile oferite. El a recunoscut complexitatea procesului de 

gestionare a parcului Doñana și a luat notă de prioritățile stabilite: puțuri ilegale, activitate 

agricolă ilegală, injectarea gazului în subsol și contaminarea acviferului. Acesta a propus să fie 

adresate întrebări guvernului de stat în cadrul următoarei vizite la Madrid, la Ministerul 

Mediului. 

Dl Kyrkos a fost de acord că greșelile din trecut se pot rezolva și că se poate acționa cu mai 

multă diligență în ceea ce privește închiderea puțurilor ilegale. 

Dna Estaràs a fost de acord cu închiderea puțurilor ilegale și consideră că se iau măsuri 

rezonabile; însă, în chestiunea gazului, a subliniat că rapoartele DIA aferente proiectelor de 
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exploatare a gazelor au fost semnate în urmă cu 10 ani de către fostul ministru al mediului și 

acceptate de guvernul regional al comunității autonome Andaluzia la momentul respectiv. Ea a 

mai subliniat că, dacă se dorește schimbarea situației, trebuie să se acționeze cu grijă în ceea ce 

privește procedura legală, astfel încât să se evite problemele de natură judiciară. 

Ministrul Fiscal López a subliniat că, în ceea ce privește proiectul privind gazele naturale, 

guvernul central a fost conștient de impactul negativ al proiectului asupra mediului, dar a dorit 

să adopte măsuri cu un maximum de securitate juridică, având în vedere eventualele reclamații 

viitoare ale societății (cereri de despăgubire în valoare de 359 de milioane EUR). Cea mai bună 

abordare ar fi să nu se țină seama de rapoartele inițiale privind impactul asupra mediului și să 

se elaboreze un nou raport pentru cele patru proiecte luate în ansamblu. Autorizarea proiectelor 

la momentul respectiv - pentru o activitate care se desfășura de 35 de ani - este motivată de 

faptul că, în acel moment, existau alte priorități și preocupări; dar în prezent proiectul s-a 

modificat și, în loc să se extragă gaze, se dorește injectarea acestora. Cu toate acestea, guvernul 

regional, cu sprijinul rapoartelor științifice ale CSIC și IGME, a dorit să facă un pas înapoi și 

să lase deoparte această problemă pentru moment. 

În ceea ce privește cele 3 000 de hectare pe care se desfășoară activități agricole ilegale, acesta 

a explicat faptul că multe terenuri au fost destinate culturii de eucalipt, pentru care, în 2004, 

cultivatorii au plătit redevențe, dar au fost folosite pentru culturi forestiere, iar în prezent, pentru 

cultura de afine. În acest caz, sunt aceste terenuri forestiere sau agricole? Cu toate acestea, 

guvernul regional va acționa cu maximă diligență în aplicarea normelor pentru închiderea 

puțurilor de apă ilegale. 

Întâlnire la Sevilla, la 19 septembrie, cu Avocatul Poporului al comunității autonome 

Andaluzia 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

Avocatul Poporului al comunității autonome Andaluzia și-a început expunerea explicând 

motivele inițierii unei anchete din oficiu privind situația zonei naturale Doñana, continuând cu 

expunerea acțiunilor întreprinse și concluziile extrase din această anchetă. 

Zona Naturală Doñana, declarată sit al patrimoniului mondial de UNESCO și sit al rețelei 

Natura 2000, este situată între două continente; este un loc excepțional de tranzit, reproducere 

și iernare pentru păsările din Europa și Africa și are o faună foarte bogată și variată. Aceasta, 

împreună cu flora sa bogată, constituie un ecosistem unic, considerat drept cea mai mare 

rezervație ecologică din Europa. Totuși, acest lucru nu a împiedicat desfășurarea de activități 

sau de proiecte de infrastructură care au constituit un motiv de alarmă din cauza riscurilor pe 

care le-ar putea implica pentru conservarea și menținerea acestui spațiu unic. Dezvoltarea 

parcului l-a determinat să sprijine diverse acțiuni de protejare a drepturilor fundamentale ale 

cetățenilor andaluzi, printre care dreptul de a se bucura de un mediu decent și adecvat. 

Prima dintre aceste acțiuni a fost generată de un motiv de îngrijorare existent de mai mulți ani 

și a fost legată de starea acviferului care alimentează zonele umede ale parcului și reprezintă 

elementul esențial al valorii sale ecologice și de mediu. 

Cea de a doua problemă a fost legată de activitățile unei societăți din domeniul gazelor care 

exploatează de mai mulți ani diverse zăcăminte din zona protejată și împrejurimile acesteia și 
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care a planificat construirea unei conducte de gaze pentru conectarea acestor exploatări și 

construirea infrastructurii necesare pentru utilizarea puțurilor existente ca loc de depozitare a 

gazelor. 

1. În ceea ce privește stadiul acviferului Doñana, Avocatul Poporului se confruntă cu o 

problemă de distribuție a competențelor, având în vedere că responsabilitatea finală 

pentru controlul și supravegherea acviferului revine unui organism (Confederația 

Hidrografică a fluviului Guadalquivir) a cărui dependență organică de administrația 

statului îl plasează în afara domeniului de competență al instituției sale, care se limitează 

la supravegherea autorităților comunității autonome Andaluzia. 

Pentru a depăși această dificultate, a apelat la mecanismele de colaborare existente cu 

Avocatul Poporului de la nivel național și a transmis acestei instituții îngrijorarea sa cu 

privire la starea acviferului, precum și o cerere de analizare a posibilității exercitării 

competențelor sale de supraveghere asupra Confederației. Această cerere a condus la 

deschiderea unei anchete de către Avocatul Poporului de la nivel național. În plus, la 

nivelul instituției Avocatului Poporului au fost inițiate acțiuni cu autoritățile regionale, 

în special cu Ministerul Mediului, plecând de la premisa că acesta are competențe în 

domeniul protecției zonei naturale Doñana, obligându-l, prin urmare, să adopte o poziție 

proactivă în raport cu orice situație care ar putea constitui o amenințare pentru 

supraviețuirea acestei zone protejate. Această intervenție a condus la emiterea unei 

rezoluții prin care s-a solicitat Ministerului Mediului să intervină pe lângă Confederația 

Hidrografică a fluviului Guadalquivir pentru a solicita adoptarea măsurilor necesare 

pentru protejarea nivelului calității și cantității acviferului Doñana. De asemenea, s-a 

solicitat ca ministerul regional, în cooperare cu confederația și autoritățile locale din 

regiune, să adopte măsuri pentru rezolvarea principalelor probleme care afectează 

acviferul respectiv, și anume: riscurile generate de supraexploatarea acviferului ca 

urmare a puțurilor ilegale din exploatațiile agricole; depășirea limitelor de captare 

autorizate de către deținătorii puțurilor autorizate; și creșterea nivelului captărilor din 

acvifer în vederea furnizării de apă pentru centrele turistice situate în vecinătatea zonei 

naturale Doñana. 

2. În ceea ce privește riscul rezultat din executarea proiectului de construcție a unei 

conducte de gaze și a unui depozit de gaze în Doñana, Avocatul Poporului consideră că 

acesta este un proiect care îngrijorează semnificativ o mare parte a cetățenilor din 

Andaluzia, mișcarea ecologistă, diferite grupuri politice și diverși membri și instituții 

ale comunității științifice. O mare parte din traseul acestui proiect trece prin parcul 

natural Doñana; o altă parte se situează într-o zonă adiacentă parcului național Doñana, 

urmând a se realiza într-un loc care nu poate fi separat de aceste zone protejate. Avocatul 

Poporului consideră că execuția proiectului de construcție a conductei de gaze Doñana 

nu este compatibilă, în conformitate cu principiul precauției, cu necesitatea de a garanta 

conservarea și menținerea Zonei Naturale Doñana; prin urmare, solicită suspendarea 

definitivă a proiectului din următoarele motive: 

 În primul rând, deoarece, astfel cum prevăd normele europene, nu s-a efectuat o 

evaluare comună a celor patru trasee planificate ale proiectului înainte de acordarea 

autorizațiilor necesare. Era necesară o evaluare integrată, care ar fi permis efectuarea 

analizei necesare a efectelor cumulative și sinergetice care ar putea afecta 

ecosistemul protejat al Zonei Naturale Doñana. 
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 În al doilea rând, deoarece, astfel cum se poate observa din raportul CSIC, în 

rapoartele privind impactul asupra mediului (DIA) elaborate pentru fiecare dintre 

cele patru secțiuni în care a fost împărțit proiectul „nu au fost identificate, nici 

evaluate riscurile asociate injectării gazului în subsol”, deși, astfel cum subliniază 

guvernul regional, „procesul de injectare a gazului poate provoca mișcări seismice, 

iar evaluarea acestui aspect ar fi trebuit inclusă în raportul privind impactul asupra 

mediului”. 

 În al treilea rând, deoarece, în opinia Avocatului Poporului de la nivel național, care 

a analizat raportul trimis de IGME, este posibil ca amplasarea proiectelor să nu fie 

ideală, îndoielile cu privire la fezabilitatea proiectelor de exploatare și depozitare a 

gazelor în Doñana nefiind abordate în mod corespunzător. 

Conservarea unei zone naturale nu se poate baza exclusiv pe adoptarea unor măsuri care vizează 

protejarea cu orice preț a valorilor sale ecologice; ar trebui să fie posibilă combinarea protejării 

acestora cu apărarea dreptului legitim al persoanelor care locuiesc în împrejurimi la dezvoltare 

economică și socială. Din acest motiv, este posibilă concilierea protecției acviferului Doñana 

cu satisfacerea nevoilor fermierilor și crescătorilor de animale din zonă, precum și cu 

dezvoltarea turistică și industrială a comunităților din apropiere; totuși, captările ilegale trebuie 

oprite. 

În ceea ce privește proiectul de construcție a conductei de gaze și a depozitului de gaze în 

Doñana, consideră că riscurile implicate de acest proiect pentru conservarea unui ecosistem 

unic nu au fost suficient justificate. El a afirmat că principiul precauției constituie un element 

esențial al reglementărilor europene în materie de mediu. Prin urmare, a concluzionat că, dacă 

s-ar pune în balanță beneficiile și interesele asociate acestui proiect cu valorile ecologice ale 

zonei naturale Doñana, nu există nicio îndoială cu privire la ce anume este mai important: prin 

urmare, ar trebui să se acționeze cu bun simț și precauție. 

Dl Csaky le-a mulțumit vorbitorilor pentru răspunsuri și a deschis sesiunea de întrebări și 

răspunsuri întrebând dacă Avocatul Poporului al comunității autonome Andaluzia și Avocatul 

Poporului de la nivel național s-au pus de acord în ceea ce privește analiza supraexploatării 

acviferelor și necesitatea unei evaluări comune a celor patru proiecte în domeniul gazelor. 

Avocatul Poporului al comunității autonome Andaluzia a răspuns că au aceeași viziune cu 

privire la conservarea acviferului și la necesitatea unei evaluări comune a celor patru proiecte 

în domeniul gazelor, în mod integrat și care să includă o evaluare seismică. 

Dl Kyrkos le-a mulțumit pentru răspunsuri și pentru prezentare. 

Joi, 20 septembrie 2018 

Vizita la parcul național Doñana - Huelva 

La 20 septembrie, delegația a efectuat o vizită pe teren la parcul național Doñana, la care au 

participat: ministrul regional al mediului și amenajării teritoriale din cadrul guvernului regional 

al comunității autonome Andaluzia, José Fiscal López; directorul parcului natural Doñana, Juan 

Pedro Castellano, directorul general pentru gestionarea mediului natural și a zonelor protejate 

din cadrul Guvernului Regional al comunității autonome Andaluzia, Javier Madrid, și Miguel 
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Delibes de Castro, fost director al Stației Biologice Doñana (1988-1996) și actual președinte al 

Consiliului de administrare a zonei naturale Doñana. 

Participanții au descoperit diverse ecosisteme, cum ar fi zona de plajă-dune, zona de pini-cu 

vegetație de tufișuri, zonele de țărm și stuf și zonele de mlaștini. Traseul a inclus și un tur al 

regiunii Montaña del Río și al zonelor Cangrejo, Travieso și Caño Guadiamar, precum și la 

Coto del Rey. Itinerariul a fost următorul: 

El Rocío – Coto del Rey (vegetație de tufișuri cu stejar de plută) – Caño Guadiamar (zonă de 

mlaștini) – Travieso (zonă de mlaștini) – Cangrejo (zonă de mlaștini) – Cherry (zonă de 

mlaștini) – Brenes (zonă de mlaștini) – Montaña del Río (pădure de pini și zonă de mlaștini) – 

Marismillas (pădure de pini) – Inglesillo – dune și plajă – Cerro de los Ánsares (dună, zonă de 

stuf și zonă de mlaștini) – El Puntal (vegetație de tufișuri, zonă de țărm și zonă de mlaștini) – 

Stația biologică (vegetație de tufișuri și zonă de țărm) – Los Sotos (vegetație de tufișuri și zonă 

de țărm) – Centrul pentru vizitatori La Rocina. 

Directorul parcului, Juan Pedro Castellano, a oferit o serie de explicații: 

Acesta a afirmat că, în timpul pelerinajului la El Rocío, care are loc primăvara, un milion de 

persoane traversează parcul național Doñana, iar în weekenduri, în sat se pot afla chiar și 

200 000 de persoane. Pelerinajul este foarte important, întrucât reprezintă o tradiție care 

presupune o activitate intensă pentru administratorii parcului. Una dintre utilizările tradiționale 

ale terenului din zona Doñana este asociată creșterii de animale erbivore (cai și vaci). În zona 

Coto del Rey, care este o zonă de tufișuri, se află locuri de observare a râșilor, deși aceștia sunt 

destul de greu de văzut. Aici cresc și arborii de mastic sub pini; aspectul zonei diferă în funcție 

de anotimp, modificările fiind legate de distanța dintre vegetație și nivelul apelor subterane; 

vizita s-a desfășurat în cel mai uscat anotimp. Zona de mlaștini începe să se inunde toamna și 

este complet inundată în perioada ianuarie-februarie; la începutul primăverii începe să se usuce, 

iar în timpul verii este uscată complet. 

La Doñana există 75 de persoane care asigură paza parcului și un personal format din peste 120 

de persoane. Parcul național este restrictiv în ceea ce privește intrarea vizitatorilor privați, iar 

serviciul de asigurare a vizitelor a fost dat în concesiune unei societăți private care le 

gestionează. 

Grupul a făcut o oprire pentru a-și localiza poziția pe harta parcului care se întinde pe 

aproximativ 120 000 de hectare; zona de argilă este zona care se inundă în timpul iernii; această 

argilă a fost adusă de râu când s-a revărsat. Nisipul din zona nisipoasă a fost adus acolo de mare. 

Grupul s-a deplasat apoi spre sud, spre malurile fluviului Guadalquivir, iar vizita s-a încheiat 

în Matalascañas. 

A fost important să se facă o distincție între diferitele ecosisteme: nisipul este foarte permeabil, 

iar argila este foarte impermeabilă. Zona de mlaștini și apele de suprafață depind de precipitații, 

și nu de apele acviferelor subterane. Utilizările din zona Doñana sunt reglementate, iar diferitele 

zone au diferite grade de protecție (parc, zonă tampon și zonă de tranziție). 

Zona Doñana a devenit o zonă protejată în anii ’60, când zonele umede au fost protejate, 

deoarece în mod normal, ar fi trebuit drenate, fiind o zonă insalubră ce favoriza apariția 

malariei, iar nisipurile au fost salvate și nu au fost acoperite cu plantații de eucalipt. Teritoriile 

au fost recuperate și transformate: zona „Marisma gallega”, care fusese cultivată, a fost 
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restaurată și reconectată cu râul. Plantațiile de eucalipt au fost eliminate. În parcul național, 

existau zone înconjurate de culturi de cereale. În parcul național, existau 30 000 de hectare de 

zonă umedă, iar în parcul natural, alte 20 000 de hectare cu culturi tradiționale acvacultură. 

În cadrul proiectului Doñana 2005 privind regenerarea resurselor hidrice, fermele care nu mai 

funcționau au fost expropriate, canalele de drenaj au fost eliminate și s-a reconfigurat vechiul 

canal, El Caño Travieso. Acesta a fost procesul de restaurare a fermei Caracoles. În 2012, a 

avut loc o lucrare de restaurare a canalului Caño Travieso, prin care s-a asigurat alimentarea cu 

apă în întreaga zonă cu mlaștini, ce reprezintă încă un loc de cuibărire pentru numeroase rațe. 

Caracoles era o enclavă agricolă în cadrul parcului, unde se putea chiar vâna. La marginea 

parcului se aflau culturile de orez (zonă cu mlaștini transformată), care se inunda atunci când 

parcul se usca și unde își făceau cuibul multe păsări. Sinergiile dintre culturile de orez și parc 

au fost importante. În canalul Entremuros existau importante colonii de păsări acvatice, care 

migrau iarna din nordul Europei sau din Africa. În Entremuros, în albia râului Guardiamar, intra 

apa râului. O parte a peretelui a fost distrusă, astfel încât să se creeze o legătură cu zona de 

mlaștini, dar cu precauție din cauza calității apei. Apa a urmat cursul canalului Caño Travieso 

refăcut. A traversat Lucio del Cangrejo. Refacerea fluxurilor de apă subterană din zona de 

mlaștini Doñana a presupus două intervenții: la Caño Travieso (operațiune deja încheiată) și la 

Caño del Guardiamar, care nu a fost finalizată, la recomandarea cercetătorilor științifici. S-a 

optat pentru operațiunile  care permiteau accesul la râu prin ecluze. 

În zona cu mlaștini existau microreliefuri, terenuri accidentate, care sunt un refugiu pentru 

faună, și, pe de altă parte, zone adâncite acoperite de lagune de unde izvora apa și porneau 

canalele prin care apa mlaștinilor se drena. Doñana este parcul cu cea mai mare biodiversitate 

din Europa, cu 35 de habitate diferite (potrivit Directivei Habitate), iar în parcul național 

Doñana nu se desfășurau activități agricole, nu existau puțuri de gaz, nici instalații de gaz. 

Delegația s-a deplasat apoi la Stația Biologică Doñana (CSIC), unde a avut loc o masă rotundă 

cu cercetători științifici. 

Joi, 20 septembrie 2018, Masă rotundă cu cercetători științifici, Stația Biologică Doñana 

(CSIC) 

 Dl Jordi Figuerola, director adjunct de cercetare, Stația Biologică Doñana (CSIC) 

Dl Figuerola a descris situația zonei Doñana din punctul de vedere al apei. El a explicat faptul 

că modificările pe termen lung se reflectă în starea lagunelor, nivelul acestora reflectându-l pe 

cel al apelor subterane. Tendințele recente ale nivelurilor arată o scădere generală a adâncimii 

apelor subterane: o tendință negativă clară în ultimii 20 de ani, care a avut ca efect o inundare 

a lagunelor timp de mai puține zile pe an, având în vedere că perioada în care apa este prezentă 

se reduce. Lagunele seacă (Laguna del Brezo, Charco del Toro). Vegetația începe să colmateze 

lagunele permanente. În lagune precum Santa Olalla, apa este prezentă numai când plouă; 

înainte, apa era prezentă în permanență. Planul hidrologic pentru Guadalquivir indică faptul că 

lagunele din Doñana sunt într-o stare bună, dar exploatarea intensivă a apelor subterane a 

generat efecte asupra ecosistemelor în unele locuri foarte importante. Printre acestea se numără, 

în special, reducerea cantității de apă disponibile pentru canalele de apă dulce, modificarea 

perioadei de inundații naturale pentru multe zone umede mici și modificarea echilibrului salin 

în unele zone umede. Aceste fenomene au fost însoțite de scăderea numărului de exemplare din 

anumite specii, cum ar fi libelulele și rațele. O altă problemă a zonelor umede din Doñana o 
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reprezintă intrarea apei cu un exces de nutrienți sau îngrășăminte agricole, excesul de ape 

toxice; zona de mlaștini Doñana se află într-un proces rapid de eutrofizare, cu creșteri 

exponențiale ale cantității de fosfor și de azot. Nivelul apei subterane scade, iar captarea nu mai 

este fiabilă. În plus, acesta a afirmat că nivelul de captare a apelor subterane a crescut. Lagunele 

peridunare și cele permanente dispar treptat, rămânând lagunele temporare, care depind de 

precipitații. Potrivit concluziilor stabilite pe baza dovezilor științifice, corpurile de apă și 

ecosistemele din Parcul Natural Doñana și împrejurimile sale se află într-o situație mai gravă 

decât cea indicată de planul hidrologic pentru fluviul Guadalquivir. Modificările de vegetație, 

secarea lagunelor, dispariția mai multor specii de pești și libelule, scăderea numărului de 

exemplare ale unor specii de păsări, împreună cu intensificarea eutrofizării și speciile invazive 

atestă acest lucru. 

 Dl Carlos Mediavilla și dl Santiago Martin Alfageme, Institutul Geologic și Minier al 

Spaniei (IGME) 

Dl Mediavilla și dl Alfageme au explicat faptul că pentru proiectele de exploatare a gazelor din 

zona Doñana există rapoarte privind impactul asupra mediului (DIA) și că aceste proiecte se 

află în prezent sub presiunea opiniei publice. 

Ei au explicat faptul că acviferul 27 face parte din sistemul hidrografic al fluviului Guadalquivir 

și că este de necontestat faptul că nivelurile acviferului - adică ale apelor subterane - scad. 

Autoritățile ar trebui să acționeze și să intervină cu măsuri de securitate pentru conservarea 

acviferului, adevărata problemă a zonei Doñana fiind zona unde se practică irigații ilegale. 

Captarea intensă a apei subterane pentru irigații, împreună cu faptul că este efectuată în mod 

concentrat în anumite locuri, a dus la efecte precum reducerea semnificativă a nivelului apelor 

subterane, reducerea reîncărcării naturale și înlocuirea acesteia cu reîncărcări artificiale și, la 

nivel local, inversarea gradientului hidraulic și a sensului apelor subterane, ceea ce a favorizat 

salinizarea. 

 Francisco Manuel Alonso Chaves și Antonio Rodríguez Ramírez (Universitatea din 

Huelva) 

Doñana face parte din zonele seismice din sudul Peninsulei Iberice. Configurația 

geomorfologică actuală a zonei Doñana este influențată de activitatea tectonică, cu un sistem 

de falii SV-NE și NV-SE. Terenul comitatului Huelva este afectat de nenumărate liniații 

tectonice, reflectate de rețeaua fluvială. Aceste liniații corespund unor falii care se extind de la 

bază la suprafață, prin formațiuni cuaternare. Aceste dovezi atestă faptul că activitatea tectonică 

din regiune este reală. Chiar și hărțile IGME (Institutul Geologic și Minier din Spania) indică 

existența unor falii în zona în care se desfășoară activități de exploatare a gazelor. Activitatea 

tectonică este perceptibilă chiar și în formațiunile holocene (cu o vechime de 10 000 de ani). 

Cu ce probleme s-ar putea confrunta proiectul de exploatare a gazelor în ceea ce privește 

acviferul și apele de suprafață? Acviferul prezintă o vulnerabilitate intrinsecă cu valori ridicate: 

argilele, care separă acviferul Doñana de formațiunile de gaz, au o permeabilitate redusă, 

permițând anumite scurgeri. Existența unor falii și a altor discontinuități/fisuri la nivelul solului 

favorizează schimbul de apă, cu pericolul de contaminare care rezultă din acesta. Locul în care 

se desfășoară activitatea de exploatare a gazelor se află în zone de mare sensibilitate, afectând 

lagunele temporare și cursurile de apă (La Rocina, El Partido, Cañada Mayor), care sunt foarte 

importante pentru alimentarea cu apă a zonei Doñana. Acest sistem hidrodinamic, în special cel 

situat în apropierea zonei de evacuare a acviferului, este extrem de vulnerabil și aici se va 
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desfășura activitatea de exploatare a gazelor. Zăcămintele de gaze sunt sigilate de aproape 

5 milioane de ani. Este posibilă introducerea de gaze sub presiune, dar, în caz de suprapresiune, 

s-ar produce fracturări. Să nu uităm de cutremurul care a avut loc la Lisabona în 1765 și de cele 

13 episoade de tsunami produse în decursul a 10 000 de ani. Ar fi necesar să existe proiecte de 

avertizare timpurie și să se cunoască mai bine mediul. 

O altă problemă a acviferului o reprezintă supraexploatarea și contaminarea de pe urma 

activităților agricole; consecința scăderii nivelului acviferului o constituie dispariția izvoarelor 

naturale sau a ochiurilor de apă; acestea sunt foarte importante în timpul verii, deoarece ele sunt 

surse de apă în perioadele de secetă; 99 % dintre ochiurile de apă au dispărut și la fel s-a 

întâmplat și cu izvoarele arteziene. Acviferul este alimentat de scurgerile apelor de suprafață și, 

în prezent, cursurile de apă din Huelva nu asigură cantitatea de apă necesară pentru ecosistemele 

umede din Doñana, ceea ce a dus la dispariția lagunelor. Bazinul hidrografic al comitatului 

Huelva este singura sursă de apă de suprafață pentru Doñana și se află în mare pericol din cauza 

scăderii nivelurilor piezometrice ale acviferului. Are loc o puternică colmatare a zonei de 

mlaștini din cauza gestionării necorespunzătoare a drenării bazinelor. Recuperarea apei 

provenite din furtuni ca sursă de apă pentru Doñana (prevăzută în planul Doñana 2005) ar fi 

fost o importantă sursă pentru parc, și conexiunea sa cu canalul Guardiamar, în parcul natural 

Doñana, a jucat un rol foarte important în asigurarea apelor de suprafață în Marisma Norte, în 

special în perioadele cu precipitații reduse. Activitatea minieră a fost o sursă de contaminare cu 

metale grele, la care trebuie adăugată ruperea barajului din 1998. O redeschidere a acestuia ar 

constitui din nou o amenințare gravă. 

În concluzie, trebuie să ținem seama de nenumăratele agresiuni la care este supusă Doñana și 

trebuie luate măsuri corespunzătoare împotriva acțiunii ineficace a autorităților respective. 

Europa nu își poate permite să piardă acest patrimoniu natural și cultural. 

 Prof. dr. Cesar Ranero și dr. Arantza Ugalde, Centrul pentru imagistica subterană din 

Barcelona, Consiliul Național de Cercetare din Spania - CSIC 

Dl Ranero și dna Ugalde și-au prezentat mai întâi acreditările și experiența profesională în 

domeniul seismicității (în proiecte precum instalația de stocare a gazelor „Castor” din 

Tarragona).  Pe baza catalogului oficial seismic al Institutului Național Geografic Spaniol 

(IGN), aceștia explică apoi că, în contextul Andaluziei, bazinul fluviului Guadalquivir este 

caracterizat de niveluri scăzute de seismicitate. Hărțile oficiale ale pericolelor seismice (IGN, 

2012) atribuie o valoare de vârf a accelerației orizontale a terenului (PGA) ~ 0,1 pentru bazinul 

Guadalquivir în apropierea proiectului Marismas. PGA maxim (~ 0.24) se înregistrează în 

Granada. În zona Marismas, în ultimii 30 de ani de activitate de extracție a gazelor (inclusiv 5 

ani de teste de injectare), nu s-a observat nicio activitate seismică cu o magnitudine mai mare 

de 2,9. În timpul perioadei de funcționare a unei rețele locale de monitorizare (de la 31.10.2016 

până la 17.09.2017), care a inclus teste de injectare, nu s-a înregistrat niciun cutremur pe o 

distanță de 25 km de rețea. Studiile seismice au stabilit că potențialul eveniment seismic indus 

are o magnitudine maximă de 3,5, ceea ce nu ar reprezenta un pericol seismic suplimentar 

pentru seismicitatea naturală a regiunii. Faliile tectonice mari din regiune sunt inactive de 6-

7 milioane de ani. Dna Soledad Cabezón a deschis sesiunea de întrebări și răspunsuri și a 

remarcat diferența de opinii dintre ultimii doi vorbitori în legătură cu riscurile seismice și a 

explicat faptul că IGME a evaluat riscul seismic din zonă în 2010, însă se întreabă dacă situația 

era aceeași în 2017, când s-a acordat autorizația. Dna Cabezón a explicat faptul că apa reprezintă 

viitorul, viața și dezvoltarea economică, că autoritățile sunt dispuse să asigure conservarea 
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parcului și un echilibru al utilizărilor. În fața amenințărilor, au existat acțiuni pozitive, cum ar 

fi cea de la ferma Los Mimbrales și planul de exploatare a terenurilor Corona Norte. De 

asemenea, ea a afirmat că amenințările au fost eliminate. Parcul natural a readus activitatea 

umană pe o traiectorie mai sustenabilă. 

Florent Marcellesi a vorbit despre problemele privind apa existente în Doñana și despre riscul 

seismic asociat proiectului de exploatare a gazelor din cauza seismicității induse. 

Cercetătorii științifici spun că proiectul „Castor” a fost diferit, întrucât seismicitatea a fost 

urmarea ruperii unei falii, și nu activității seismice induse. Falia s-a mișcat din cauza modificării 

condițiilor de presiune la injectarea gazului, iar în prezent situl este închis. 

Dacă s-ar respecta condițiile nivelului de presiune a gazului injectat, nu ar fi probleme de 

seismicitate. S-a ținut cont de învățămintele desprinse din proiectul „Castor”. 

Joi, 20 septembrie 2018, vizită la puțul Saladillo și la instalația de gaze din Almonte (Huelva) 

cu societatea Gas Natural Fenosa Naturgy 

 Javier Garcia (șef de operațiuni Naturgy), Francisco Velasco Heredero (șef de proiect) 

și Santiago Ledesma Mateo (tehnician) 

Producția de gaze naturale în imediata vecinătate a parcului natural Doñana există de peste 30 

de ani, desfășurându-se în condiții de siguranță și fără incidente. Principalul obiectiv al 

societății este de a moderniza infrastructura, pentru a asigura o mai mare siguranță și 

durabilitate. Apoi, de a moderniza și a extinde infrastructura pentru a extrage gazul rămas și, 

ulterior, de a o folosi ca depozit. Activitățile au fost grupate în patru subproiecte: Aznalcázar, 

Marismas Oriental, Marismas Occidental și Saladillo.  

• Majoritatea puțurilor există deja și se vor fora puțuri noi numai în amplasamentele existente: 

• Dacă este posibil, se vor utiliza conductele existente, iar peste 60 % din extinderi vor 

reprezenta înlocuiri ale conductelor existente; 
 

• Cei 20 km noi de conducte de gaze care leagă amplasamentele puțurilor se află în afara 

parcului național, iar traseul parcurge drumuri neasfaltate, fâșii de gardă și drumuri. Niciodată 

nu s-au amplasat pe rutele de migrare a animalelor, în zone de cuibărit sau de hibernare;  traseele 

conductelor au fost alese în mod intenționat astfel încât să se evite zonele naturale de interes 

special; 

• Lucrările vor evita perioadele biologice cele mai active pentru majoritatea speciilor sensibile. 

Se va urma traseul care are cel mai mic impact asupra mediului, se vor întreprinde numeroase 

acțiuni menite să reducă la minimum impactul asupra faunei și florei: reîmpădurirea (11 ha) și 

restaurarea habitatului linxului (eliberarea iepurilor etc.). 

• Zăcămintele de gaze existente vor fi utilizate ca depozite subterane, astfel încât nu vor fi 

construite depozite noi. Aceste rezervoare de gaze se află la o adâncime de 1 000 m, existând 

un strat impermeabil de 800 de metri de argilă care separă acviferul de depozitele de gaze. 

Există o rețea de control al scurgerilor de gaze pentru a detecta orice impact asupra apelor 

subterane, iar acviferul a fost complet izolat de conductele de producție, prin mai multe bariere. 



 

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

 RO 

Evaluarea impactului asupra mediului (EIM) s-a încheiat, incluzând și o declarație specifică 

privind compatibilitatea efectelor cu rețeaua Natura 2000. Avem un plan de protecție a mediului 

valabil pe întreaga durată a proiectului, care include toate măsurile preventive și corective. În 

cei 30 de ani de exploatare a gazului în zonă, nu a existat niciun efect negativ: 

• Caracterul adecvat al rezervorului de gaze este demonstrat de faptul că rezervoarele servesc 

drept depozite de gaze naturale de 6 milioane de ani. Pe de altă parte, testele de injectare 

efectuate începând cu 2005 și analizate de experți internaționali confirmă caracterul adecvat al 

depozitului de gaze. Eficacitatea sa este asigurată de structura geologică naturală. Condiția 

„zero efecte negative” asupra acviferului Marismas-Almonte a fost tratată ca o prioritate și au 

fost efectuate mai multe studii de evaluare geologică, hidrologică, seismică, geotehnică și 

hidrogeologică. Au fost evaluate diferite tipuri de riscuri în cadrul mai multor rapoarte, inclusiv 

riscul seismic. Proiectul este amplasat într-una dintre zonele cu cea mai redusă activitate 

seismică din Andaluzia. Riscul de seismicitate indusă este sub pragurile actuale de seismicitate 

naturală, ceea ce nu generează riscuri suplimentare. Instalațiile sunt proiectate pentru a rezista 

la efectele seismice, având în vedere intervalele de recurență de 5 000 de ani. Rețeaua de 

monitorizare seismică și protocolul sistemului de dispozitive de semnalizare luminoasă au fost 

implementate sub supravegherea Institutului național geografic (responsabil de supravegherea 

seismică în Spania), iar riscul de impact potențial al unui tsunami dinspre Golful Cádiz a fost 

exclus. 

Aceste instalații de depozitare a gazelor vor completa rețeaua de gaze a Spaniei, sporind 

rezervele naționale de gaze și furnizând 10 % din necesarul de gaze naturale al Andaluziei. 

Proiectul Marismas va completa depozitele naționale și este inclus în planificarea națională 

pentru sectoarele gazelor și energiei electrice. Rezervorul subteran de stocare a gazelor este 

singurul disponibil în sudul Spaniei, unde există un volum semnificativ de gaze importate din 

Algeria. 

Ministerul Mediului a reiterat de mai multe ori că procedura de evaluare a mediului a fost 

corectă. Comisia Europeană nu a constatat nicio încălcare a legislației europene. Lucrările au 

fost grupate în patru proiecte în funcție de caracteristicile lor de mediu, urmând orientările 

Ministerului Mediului; toate cele patru proiecte au fost depuse în același timp și supravegheate 

atât de administrațiile regionale, cât și de cele naționale. În plus, evaluarea impactului asupra 

mediului (EIM) a inclus analiza impactului asupra rețelei Natura 2000 și efectele cumulative și 

sinergetice. A fost inclusă și o evaluare seismică adecvată. În cei 30 de ani de funcționare nu s-

a înregistrat nicio activitate seismică; dimpotrivă, seismicitatea indusă din cadrul proiectului 

„Castor” a apărut imediat după începerea operațiunilor cu gaze. 

În concluzie: 

• Nu se va construi niciun depozit de gaze. Rezervoarele de gaze naturale (formate în urmă cu 

6 milioane de ani) vor fi reutilizate ca depozite de gaze geologice după extragerea gazului 

original. 

• Nu implică o activitate nouă în zonă. Exploatarea gazului în zona parcului natural Doñana se 

efectuează de peste 30 de ani în condiții de siguranță și fără incidente. 

• Există deja două treimi din infrastructura necesară pentru proiect. 
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• Procesele de evaluare a mediului au fost exhaustive și nu s-au observat efecte semnificative, 

astfel cum au concluzionat toate administrațiile și agențiile specializate; 

• În cadrul evaluării impactului asupra mediului (EIM) s-a concluzionat că nu există efecte 

cumulative sau sinergetice ale celor patru proiecte; 

• Comisia Europeană a analizat evaluarea de mediu fără a observa încălcarea niciuneia dintre 

directivele europene (PILOT 5081/13/ENVI); 

• Proiectul nu implică nicio perturbare la nivelul formațiunilor geologice, nici efecte asupra 

acviferelor; 

• Proiectul nu prezintă riscuri de seismicitate naturală sau indusă, astfel cum demonstrează mai 

mulți specialiști; nu a existat activitate seismică în decursul a peste 30 de ani de operațiuni cu 

gaze; (studiu atribuit în mod incorect CSIC, efectuat de „Dr. Miguel de Las Doblas Lavigne”, 

nu ar trebui luat în considerare ca raport oficial al CSIC, deoarece președintele centrului a negat 

că autorul ar fi această instituție, elaborarea și responsabilitatea revenind exclusiv persoanei 

menționate);  

• Proiectul nu are efecte hidrologice și nu afectează acviferul. 

Florent Marcellesi a întrebat dacă amplasamentul proiectului sub zona Doñana este adecvat. Dl 

Marcellesi este informat că întregul proiect de depozitare Marismas este amplasat în afara 

parcului național Doñana și, de asemenea, că societatea nu a ales amplasamentul în mod 

arbitrar; acesta a fost selectat întrucât acolo se găsesc rezervoarele naturale de gaze (formate cu 

6 milioane de ani în urmă), singura instalație de depozitare a gazelor fezabilă din sudul Spaniei, 

și că acestea sunt poziționate strategic pentru depozitarea gazelor ce provin din Algeria. Acesta 

a întrebat dacă se vor acorda despăgubiri societății în caz de întrerupere sau nefinalizare a 

proiectului și i s-a răspuns că investiția directă reprezentată de proiect se ridică la 200 de 

milioane EUR în faza de construcție și sunt implicate în mod direct până la 400 de persoane în 

această fază, reprezentând mâna de lucru directă și indirectă. Costurile de exploatare și de 

întreținere se ridică la aproximativ 3 milioane EUR pe an. Dl Marcellesi a făcut observații cu 

privire la suma care ar fi fost solicitată de societate în cazul întreruperii proiectului (350 de 

milioane EUR) și a întrebat dacă suma include pierderea de venituri. 

Joi, 20 septembrie 2018, Întâlnire cu fermierii - ferma Los Mimbrales  

 Eugenio Zambrano și José Joaquín Aguirre (ferma Los Mimbrales) (întâlnirea nu a avut 

loc din lipsă de timp și de lumină; participanții și-au transmis intervențiile în scris) 

Petiționarii afirmă că sunt singurii producători din această regiune care au denunțat actele 

comise de fermierii ilegali timp de peste 20 de ani. Aceștia funcționează absolut legal din punct 

de vedere fiscal, al mâinii de lucru, al practicilor agricole durabile și al utilizării apei pentru 

irigații. Ei oferă o imagine de ansamblu asupra a ceea ce se întâmplă în zonă: anumiți cultivatori 

de fructe de tip bacă fură apa din Doñana, dar nu se poate generaliza spunând că toți fac acest 

lucru. Ei se plâng de această situație din 2005. Au depus o plângere la autoritățile de mediu din 

Huelva în 2012, dar au fost forțați să o retragă din cauza presiunilor din partea autorității locale 

și, de atunci, trebuie să facă față consecințelor. 
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Potrivit petiționarului, Comisia înființată prin planul Almonte-Marismas recomandă agricultura 

de intensitate scăzută, turismul durabil și evitarea presiunilor asupra comunității din 

împrejurimile acestei zone extrem de fragile, dar, din nefericire, toate aceste recomandări au 

fost uitate, iar în prezent captările din acvifere trebuie să se situeze în jurul valorii de 125 hm3 

și se poate spune că acviferul este complet supraexploatat și că nimeni nu face nimic pentru a 

stopa această fraudă. 

Aceștia mai spun că există următoarele tipuri de fermieri: 

 fermierii care funcționează 100 % legal, care își desfășoară activitatea în temeiul Legii 

privind apa din 1985, au un volum suficient de apă pentru irigații și și-au înregistrat 

drepturile privind utilizarea apei din 1968; 

 fermierii care funcționează parțial ilegal, care fac parte din asociații de irigatori și, prin 

urmare, reprezintă marea majoritate a fermierilor, entități de „drept public” cu mari 

responsabilități. Confederația Hidrografică Guadalquivir (CHG) le alocă un anumit 

volum de apă pe hectar pentru irigații, dar se estimează că aceștia extrag o cantitate de 

două ori mai mare decât cea legală, în cadrul concesiunii atribuite, pentru irigarea 

terenurilor. Autoritățile cunosc această situație, dar nu doresc să abordeze subiectul; 

 apoi, sunt fermierii care nu au niciun drept de irigare și chiar dețin terenuri municipale 

închiriate fără drepturi de irigare, dar sapă puțuri și efectuează irigații, cu buna știință a 

tuturor părților: municipalitatea, CHG, guvernul regional al comunității autonome 

Andaluzia, astfel cum se întâmplă, de exemplu, în Lucena sau Matalagrana; 

 în cele din urmă, există și fermieri care funcționează complet ilegal, care defrișează 

păduri (înregistrate în Registrul pădurilor din Andaluzia), sapă puțuri și încep să cultive. 

Soluția propusă de petiționari a fost să se pună în aplicare legislația și să se respecte legea; să 

se efectueze audituri și să se inspecteze puțurile; să se urmeze o abordare foarte simplă: fiecare 

puț pentru culturile de fructe de tip bacă este conectat la linia electrică și, prin urmare, înmulțind 

consumul în KW/h, s-ar putea calcula randamentul fiecărei pompe și se poate obține volumul 

de apă captat din fiecare puț. Punând în aplicare măsurile și inspecțiile propuse în același timp, 

rezultatul ar trebui să fie unul mai eficace. 

 Antonio Ramos - Ecologistas en Acción 

(întâlnirea nu a avut loc din lipsă de timp și de lumină; participanții și-au transmis 

intervențiile în scris) 

Reprezentantul platformei Ecologistas en Acción a solicitat deputaților în Parlamentul 

European să facă presiuni asupra Regatului Spaniei și asupra autorităților andaluze să pună în 

aplicare de urgență și în mod eficace măsuri care să împiedice prin toate mijloacele posibile 

deteriorarea de neoprit a corpurilor de apă și a zonelor naturale din împrejurimile zonei Doñana, 

de care aceasta depinde pentru a supraviețui pe termen mediu și lung. Măsurile prevăzute în 

diferitele planuri care vizează zona sunt necesare și nu mai suportă amânare. Printre probleme 

se numără următoarele: 

- închiderea instalațiilor ilegale de captare și monitorizarea celor care ar putea aduce economii 

estimate în planul hidrologic actual de până la 325 hm3; 
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- reducerea presiunii asupra apelor subterane; 

- eliminarea culturilor ilegale; 

- anularea transferurilor planificate; 

- revizuirea contractelor de concesiune a drepturilor de utilizare a apelor subterane cu resursele 

existente; 

- creșterea numărului de paznici cu ajutorul tehnicilor de telecontrol și teledetecție, pentru a 

asigura o exploatare care să respecte titlurile și drepturile de utilizare a apei; 

- declararea acviferului ca fiind supraexploatat și adoptarea unui plan de gestionare a captărilor. 

Acesta face trimitere la punctul 2.2.3 (83) din avizul motivat referitor la procedura de constatare 

a neîndeplinirii obligațiilor 2014/2090 al Comisiei Europene, din 28 aprilie 2016, arătând că, 

în perioada 2015-2016, în conformitate cu rapoartele Confederației Hidrografice Guadalquivir, 

acviferul se afla într-o stare globală de prealertă. Contradicția dintre datele raportate Comisiei 

Europene și datele furnizate Comisiei pentru apă a Consiliului de administrare a parcului 

Doñana este un exemplu clar al modului neadecvat de lucru din partea responsabililor pentru 

apă din Doñana. Având în vedere această contradicție, aceștia consideră că Parlamentul 

European ar trebui să solicite Comisiei Europene să inițieze proceduri disciplinare împotriva 

Regatului Spaniei în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea clară, 

evidentă și continuă a orientărilor privind protejarea parcului național Doñana. 

Vineri, 21 septembrie 2018 - Madrid 

Întâlnire cu responsabilii din partea Ministerului pentru Tranziția Ecologică și a 

Confederației Hidrografice Guadalquivir 

Pál Csáky, șeful delegației, a mulțumit și a subliniat caracterul constructiv al vizitei și dorința 

sa de a înțelege mai bine problemele legate de protecția mediului în Doñana: gestionarea apei, 

problema puțurilor ilegale și protecția zonei Doñana împotriva activităților industriale și în 

domeniul gazelor. De asemenea, acesta și-a exprimat speranța ca rezultatul acestor dialoguri cu 

diferitele autorități și vizitele efectuate în zilele anterioare în Sevilla și Doñana să ajute delegația 

să facă recomandările corespunzătoare. 

 José Domínguez Abascal, secretar de stat pentru energie 

Dl Abascal a susținut că Administrația parcurilor naționale („Parques Nacionales”) este un 

organism autonom al administrației centrale, care nu este administratorul direct al parcului 

național Doñana, deoarece de acest lucru se ocupă direct guvernul regional al comunității 

autonome Andaluzia (statul deține doar dreptul de proprietate asupra fermei Las Marismas). 

Parcul național Doñana beneficiază de protecție maximă, a fost creat în temeiul legii în 1969 și 

deține un instrument de gestionare foarte puternic: Planul de utilizare și gestionare a parcului 

național Doñana. Ministerul coordonează doar activitățile generale între diferitele parcuri 

naționale. 

 Manuel Menéndez Prieto, director general pentru apă 
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Dl Menéndez Prieto a explicat faptul că gestionarea apei revine ministerului, deoarece fluviul 

Guadalquivir traversează mai multe comunități autonome și, prin urmare, bazinul său este 

gestionat de Confederația Hidrografică Guadalquivir și se supune Directivei cadru privind apa. 

În momentul de față, este în vigoare Planul hidrologic pentru 2016-2021 și se elaborează 

următorul plan (2022-2027). 

În ceea ce privește etapa a doua a Planului hidrologic pentru Guadalquivir și punerea în aplicare 

a Programului privind perdeaua forestieră nordică din Doñana, au fost grupate și lansate un 

număr semnificativ de măsuri care respectă dispozițiile legislației europene, naționale și 

regionale. De exemplu: 

a) Măsuri de reducere a captărilor: 

- achiziționarea de către Guvernul Spaniei a fermei Cortijo Los Mimbrales (50 de 

milioane EUR), aflată în zona perdelei forestiere Doñana, în vederea îmbunătățirii stării 

cantitative a corpului de apă subterană La Rocina, corespunzător unui volum de 6,8 hm³/an în 

drepturi de captare a apei, asociate unui teren de 922 de hectare. Această inițiativă s-a încheiat 

în 2015, iar zona înconjurătoare a cunoscut o îmbunătățire notabilă a nivelurilor piezometrice. 

- finalizarea în 2015 a lucrărilor de Consolidare și îmbunătățire a suprafeței irigabile a orașului 

El Fresno, asociate infrastructurii de transfer a 4,99 hm³/an de ape de suprafață din districtul 

hidrogravic vecin al râurilor Tinto, Odiel și Piedras. Această inițiativă, consolidată prin 

contractul de concesionare atribuit în septembrie 2018, a permis închiderea a peste 300 de 

puțuri și înlocuirea lor cu ape de suprafață de calitate. Acest volum ar putea crește cu până la 

15 hm³ după ce Congresul a luat în considerare recent această măsură nouă, prevăzută în Planul 

hidrologic. 

- înlocuirea apelor subterane cu ape de suprafață în zona Los Hatos (Marismas): pe râul 

Guadiamar se amenajează mai multe puncte de admisie a apei, ceea ce va permite reducerea 

captărilor în această zonă, care a înregistrat una dintre cele mai mari scăderi. 

b) Măsuri de control și supraveghere: 

- urmărirea în timp real a imaginilor transmise prin satelit (teledetecție) cu irigațiile, ceea ce 

permite ghidarea și stabilirea priorității acțiunilor serviciului de pază; 

- monitorizarea acviferelor cu un număr total de 273 de piezometre. Există mai multe 

piezometre de-a lungul acviferelor din zona Doñana decât pe suprafața de 55 km² care formează 

restul bazinului (208). 

c) Măsuri de guvernanță: 

- În 2017, CHG a efectuat un număr total de 668 de inspecții, care au avut ca rezultat 359 de 

rapoarte privind încălcările și 107 acțiuni formulate în legătură cu încălcarea Legii privind 

apele. În 2018 au fost efectuate 937 de inspecții, cu 328 de plângeri și 86 de acțiuni formulate; 

- Între 2017 și perioada scursă din 2018, au fost aplicate 276 de amenzi, multe dintre ele pentru 

acțiuni întreprinse în anii anteriori. 
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- Revizuirea contractelor de concesiune a drepturilor de utilizare a apelor subterane cu resursele 

existente: au fost examinate 315 dosare. A fost elaborat un recensământ al captărilor. 

- Elaborarea unui plan anual privind captările din corpul de apă La Rocina, în colaborare cu 

Institutul Geologic și Minier al Spaniei (IGME), în temeiul Decretului guvernului regional al 

comunității autonome Andaluzia privind Planul hidrologic și Planul de gestionare a perdelei 

forestiere din nordul zonei Doñana. Acest plan este elaborat anual și stabilește volumul maxim 

de apă care poate fi captat. 

- Extinderea sa la celelalte două corpuri de apă care nu au un statut cantitativ bun (Almonte și 

Marismas) va fi studiată după declararea drept „corp de apă aflat în pericol” (vechea modalitate 

de a face referire la supraexploatare), cu constituirea comunităților corespunzătoare de 

utilizatori, astfel cum se prevede la articolul 56 din Legea privind apele. 

d) Măsuri de cercetare și de îmbogățire a cunoștințelor: 

- proiect de cercetare hidrogeologică cu Institutul Geologic și Minier al Spaniei (IGME) și 

Universitatea Pablo de Olavide (UPO). Acesta include elaborarea unui model matematic care 

să sprijine gestionarea în perimetrul perdelei forestiere din nordul zonei Doñana și o serie de 

campanii de monitorizare, în special în împrejurimile complexului lagunar al parcului național. 

- monitorizarea prin imagini din satelit a lagunelor din Doñana. CHG a elaborat un studiu al 

evoluției sale din 1984 până în prezent. 

 Sergio López, director adjunct pentru combustibili fosili și energie 

Acesta a explicat faptul că Spania se confruntă cu un deficit de combustibili fosili și că gazul 

se extrage în Marismas încă din 1988. Problema este variabilitatea pieței și limitarea impactului 

asupra consumatorilor, care reprezintă motivul de la baza deciziei de a depozita gaze în 

Marismas. Proiectele funcționează ca structuri etanșe independente. Proiectul „Marismas 

Occidental” a fost creat prin decret regal în 2011 și are o capacitate de 1 600 megawați/oră. 

Este un depozit mic, dar care permite ajustarea aprovizionării în funcție de cererea de pe piața 

gazelor naturale. Cele patru proiecte de exploatare a gazelor din Doñana au fost grupate în 

perioada 2006-2007; în 2010 s-a obținut raportul privind impactul asupra mediului pentru 

Marismas Occidental, iar în 2013 s-au obținut rapoartele pentru celelalte trei proiecte; acestea 

sunt în concordanță cu reglementările actuale și au obținut avize favorabile. 

Pál Csáky a spus că evaluarea independentă a celor patru proiecte ar putea să nu fie abordarea 

cea mai adecvată și, de asemenea, că proiectul nu a evaluat activitatea seismică. Întrucât 

societatea andaluză a fost împotrivă, probabil că Doñana nu era locul cel mai potrivit pentru 

proiect, și a întrebat dacă s-a analizat posibilitatea realizării unei evaluări comune a celor patru 

proiecte care să includă posibila activitate seismică din zonă. 

Directorul adjunct pentru combustibili fosili și energie i-a răspuns că la momentul în care s-a 

efectuat evaluarea impactului asupra mediului, în 2008, nu s-a luat în considerare activitatea 

seismică, dar inițiatorul proiectului a prezentat ulterior studii seismice. 

În perioada 2010-2013 nu au existat opoziții publice față de proiect, acesta nefiind deloc 

contestat; în faza de autorizare, au fost prezentate studii de seismicitate și, de facto, au fost 

instalate seismometre în Marismas Occidental, iar protocoalele privind seismicitatea au fost 
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validate de IGME. A fost creată o comisie bipartită între stat și guvernul regional al comunității 

autonome Andaluzia pentru a soluționa disputa cu privire la EIM. 

Miltiadis Kyrkos a spus că autoritățile trebuie să ia măsuri în Doñana, că lagunele au secat și 

că acest lucru afectează biodiversitatea și speciile; Doñana este pe moarte, nu se înregistrează 

precipitații, iar puțurile ilegale sunt utilizate în continuare. În ceea ce privește gazele, acesta a 

observat că autoritățile au dat undă verde pentru un proiect, însă atât petiționarii, cât și experții 

se opun și au opinii diferite. În afară de aceasta, Avocatul Poporului susține un lucru, iar 

societatea, altceva. 

Directorul general pentru apă a răspuns că nivelul piezometric al acviferului s-a îmbunătățit 

datorită măsurilor luate (închiderea puțurilor ilegale, un control mai bun și achiziționarea 

fermelor), împreună cu controlul apei captate din puțurile legale. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, președintele Confederației Hidrografice a Fluviului 

Guadalquivir (CHG) 

Dl Ramón Guinea a explicat faptul că apa din Doñana este reglementată de planul anual de 

captări al CHG, conform căruia se gestionează utilizarea apei și transferul apei de suprafață. 

După cum arată acesta, corpul de apă La Rocina se află în starea cea mai precară. Intensificarea 

supravegherii, a controlului și sporirea resurselor vor facilita închiderea puțurilor ilegale și 

reglementarea celor existente. Va crește eficiența în cazuri de risc. Fermierilor li se oferă ape 

de suprafață, în loc de ape subterane (provenind din transferurile dinspre bazinul Tinto - Odiel). 

El recunoaște, însă, că situația socială trebuie corelată cu situația existentă, și este favorabil 

activității economice reglementate. 

Florent Marcellesi a întrebat în ce măsură corespunde proiectul de exploatare a gazelor cu ideile 

ministrului, dacă nu există alternative posibile pentru stocarea gazului și care ar fi eventualele 

compensații în cazul în care apare o schimbare de direcție în cadrul proiectului, deoarece 

societatea de gaze a solicitat 350 de milioane EUR într-o astfel de situație. În ceea ce privește 

procedura privind încălcarea dreptului comunitar lansată de Comisie în problema gestionării 

apei în Doñana,  au fost respectate recomandările Comisiei, iar problema o constituiau 

împrejurimile parcului, care afectează parcul național pe termen mediu și lung. 

Secretarul de stat pentru energie a declarat că ministerul nu va lua în considerare posibilitatea 

de a se crea un depozit de gaze în aceste condiții. La elaborarea acestui plan privind gazele, 

sursele regenerabile de energie erau în fază incipientă. De aceea trebuia rezolvată poziția 

administrativă adoptată, cu securitate juridică și meticulozitate în ceea ce privește poziția de 

urmat. 

Directorul adjunct pentru combustibili fosili și energie a spus că, în 2006, existau 16 proiecte 

diferite de exploatare a gazelor, împărțite în patru grupe, care au fost evaluate concomitent și 

care nu au fost modificate; dacă ar fi fost modificate, ar fi fost nevoie de un nou raport privind 

impactul asupra mediului. 

Directorul general pentru apă a făcut trimitere la procedura de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor privind supraexploatarea acviferului Doñana, spunând că s-a primit scrisoarea de 

punere în întârziere și că a fost prezentat un aviz motivat, pe care ministerul l-a contestat. 
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Totuși, este important să se vadă cum funcționează acviferul conform datelor IGME și, pe baza 

acestor date, să se definească nivelul maxim al captărilor în Planul anual privind captarea apei 

la nivelul confederației (acesta s-a aplicat în cazul La Rocina și s-a extins și pentru Almonte 

Marismas). Următorul plan hidrologic a avut în vedere crearea unei asociații a irigatorilor în 

Almonte Marismas și cuantificarea captărilor și a impactului acestora. Autoritățile responsabile 

pentru Doñana au efectuat o activitate de supraveghere în bazinul Guadalquivir. 

Pál Csáky a cerut să fie numărate  puțurile ilegale și i s-a răspuns că ministerul a dorit să le 

închidă, dar că a fost dificil, deoarece sancțiunile sunt aplicate de CHG, iar contractele de 

concesiune privind apa trebuie revizuite. Ministerul dorește să intensifice pe viitor activitatea 

de custodie și pază, să instaleze piezometre pentru controlul puțurilor. De asemenea, dorește 

refacerea corpurilor de apă. Există resurse alternative pentru agricultură, cum ar fi apele de 

suprafață. Activitățile umane trebuie să respecte protecția mediului. 

Secretarul de stat pentru energie a răspuns că ministerul are în vedere interesul general și că vor 

fi luate măsuri, împreună cu guvernul regional și cu Ministerul Agriculturii, în ceea ce privește 

contaminarea difuză cu nitrați. Referitor la nivelurile acviferului, el a spus că acestea corespund 

datelor climatologice și că se îmbunătățesc; referitor la complexul lagunar, el a spus că apele s-

au redus, având ca rezultat creșterea vegetației forestiere în împrejurimile acestuia, iar 

evaporarea este mai mare ca urmare a creșterii temperaturilor. Schimbările climatice afectează, 

de asemenea, Doñana. 

În ceea ce privește studiul seismic, el a spus că acesta a fost prezentat de societate, dar evaluarea 

a fost efectuată de IGME. Acesta a încheiat spunând că, probabil, proiectul privind gazele nu 

s-ar putea realiza în prezent, însă situația trebuie soluționată cu nivelul maxim de securitate 

juridică. 

Pál Csáky, șeful delegației, a mulțumit și a subliniat caracterul constructiv al întâlnirii și dorința 

sa de a înțelege mai bine problemele legate de gestionarea apelor în Doñana, precum și 

implicațiile pe care proiectele de exploatare a gazelor le au asupra mediului în care se află 

parcul. El a afirmat că rezultatele acestor discuții, vizitele efectuate în zilele anterioare în parcul 

național Doñana și întâlnirile cu petiționarii și cu diverse autorități vor ajuta delegația să 

formuleze recomandările corespunzătoare. 
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Observații generale 

Pe parcursul vizitei, delegația a observat că este necesar să se stabilească un dialog mai 

productiv și să se restabilească încrederea între petiționari și autoritățile publice relevante. În 

general, autoritățile, fermierii, asociațiile agricole și autoritatea de gestionare a bazinului 

hidrografic Guadalquivir au susținut că situația acviferului Doñana respectă dispozițiile 

Directivei-cadru privind apa și că se află în faza de refacere; petiționarii și cercetătorii științifici 

au afirmat contrariul. În plus, aceștia din urmă au semnalat posibile încălcări ale Directivei 

Habitate și ale Directivei Păsări, deficitul apelor de suprafață din cauza secetei cu care s-a 

confruntat Spania timp de patru ani, poluarea și starea precară a corpurilor de apă de suprafață, 

care afectează diverse situri ale rețelei Natura 2000.  

Vizita a subliniat deficitul de apă din sudul Spaniei, generat de schimbările climatice, 

activitățile turistice și nevoile de irigare. Pentru a se asigura refacerea urgentă a acviferului, 

trebuie să se ia în continuare mai multe măsuri adecvate, cum ar fi limitarea captărilor de apă 

și permiterea exclusivă a forajelor legale. 

Cercetătorii științifici au demonstrat cum poate afecta exploatarea acviferului Doñana declinul 

speciilor naturale și au sugerat posibile măsuri de atenuare a efectelor acesteia asupra parcului 

național, care este protejat de Directiva Habitate, de Directiva Păsări și de Convenția de la 

Ramsar și este rezervație a biosferei UNESCO. Diferitele părți interesate (cercetători științifici, 

experți și ecologiști) au subliniat următoarele probleme ale acviferului Doñana: puțurile ilegale 

și poluarea apei. În acest sens, ultimul raport al UNESCO recunoaște eforturile depuse deja. 

Pe parcursul vizitei, delegația a examinat cu atenție proiectul de construire a unei conducte de 

gaz și a unui depozit de gaze în Doñana, alcătuit din patru subproiecte: Aznalcázar, Marismas 

Oriental, Marismas Occidental și Saladillo. Delegația a primit opinii din partea administrației 

locale și a anumitor organizații care au pus la îndoială caracterul adecvat al studiului efectuat 

privind efectele sinergetice și cumulative ale celor patru proiecte asupra mediului și, în special, 

asupra siturilor rețelei Natura 2000. De asemenea, delegației i s-a adus la cunoștință că a fost 

pus în discuție faptul că studiile privind seismicitatea în zona proiectului au fost efectuate tardiv 

și că nu au fost luate în considerare la momentul evaluării impactului asupra mediului. 

În ceea ce privește implicațiile proiectului de exploatare a gazelor în mediul natural Doñana, 

delegația consideră că, în vederea conservării unui ecosistem unic și luând în considerare 

principiul precauției, ar fi necesar un studiu complementar integrat al celor patru proiecte de 

exploatare a gazelor, inclusiv o evaluare seismică; acest lucru ar consolida analiza necesară a 

efectelor cumulative și sinergetice ale proiectului în ansamblul său. 

De asemenea, delegația este conștientă de faptul că, pentru a se schimba situația, ar fi necesar 

să se analizeze măsurile care respectă procedura, cu maximă siguranță și cu garanții juridice 

pentru părțile implicate. 

Delegația a explicat că statele membre trebuie să aplice și să pună în aplicare legislația Uniunii 

și că este necesar ca problemele să fie abordate mai întâi la nivel local, regional sau național, 

prin dialog și prin cooperare între autorități și cetățeni. 



 

PE632.130v03-00 30/35 CR\1180392RO.docx 

RO 

Recomandări 

Comisia pentru petiții: 

1. subliniază faptul că Doñana, datorită poziției sale strategice, este un mediu unic prin 

biodiversitatea sa, printre cele mai mari din Europa, cu o mare diversitate de ecosisteme, o 

mare varietate de specii de faună și floră, inclusiv specii critic periclitate, cum ar fi acvila 

imperială, râsul iberic și broasca țestoasă greacă, fiind, de asemenea, parte a rutei migratorii 

a milioane de păsări în fiecare an; 

2. consideră că modelul de gestionare a resurselor de apă din Spania ar trebui să fie pus în 

aplicare în continuare, condiționând posibila distribuție a utilizării de respectarea cerințelor 

de mediu prevăzute de Directiva-cadru privind apa și de Planul Hidrologic pentru 

Guadalquivir, astfel cum se întâmplă în prezent, și ținând cont de cerințele de mediu, 

sociale și economice; 

3. solicită Comisiei să prezinte un raport privind ultimele evoluții în ceea ce privește petițiile 

nr. 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 și 0260/2018 și toate plângerile 

formulate în legătură cu exploatarea acviferului Doñana, precum și cu proiectele de 

exploatare a gazelor din zonă, întrucât este urgent să se ofere în continuare soluții pentru a 

se evita deteriorarea zonei Doñana prin reducerea presiunilor exercitate asupra 

ecosistemelor, devenind compatibilă cu un model agricol durabil și promovând dezvoltarea 

economică și socială a zonei; 

4. solicită Comisiei să monitorizeze atent situația din Doñana în următorul raport privind 

punerea în aplicare a Directivei-cadru privind apa, astfel cum o face deja Confederația 

Hidrografică a fluviului Guadalquivir; solicită Comisiei să monitorizeze modul în care se 

aplică legislația europeană în planul hidrologic pentru etapa a doua a planului de gestionare 

a bazinului hidrografic Guadalquivir; 

5. îndeamnă autoritățile naționale să continue să colaboreze cu autoritățile regionale și locale, 

cu ONG-urile, cercetătorii științifici, fermierii, reprezentanții sectorului agricol și 

societatea civilă și să se angajeze cu aceștia într-un dialog constructiv în vederea 

transformării programului de acțiune actual important (astfel cum a fost recunoscut de 

UNESCO în ultima sa revizuire din 2016), într-unul holistic și fezabil, care să cuprindă 

măsurile necesare pentru refacerea acviferului; 

6. regretă utilizarea permisă a terenurilor clasificate drept păduri de către autoritățile locale 

pentru cultivarea căpșunilor, între altele, sau faptul că puțurile sunt forate fără autorizare; 

și solicită adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru a pune capăt acestor practici; 

7. îndeamnă autoritățile naționale, regionale și locale și Confederația Hidrografică a fluviului 

Guadalquivir să colaboreze în continuare și să încurajeze închiderea tuturor puțurilor 

ilegale și să stopeze imediat captările actuale de apă și captările ilegale, ca măsură 

preventivă, precum și încetarea utilizării de infrastructuri neautorizate (puncte de 

alimentare din cursuri de apă, lagune), prin desființarea imediată a acestora; solicită 

protejarea inspectorilor și consolidarea activității lor prin creșterea resurselor materiale și 

umane existente; solicită o mai mare securitate și o prezență sporită a personalului de 

securitate și a poliției, precum și deschiderea procedurilor de sancționare corespunzătoare 

împotriva proprietarilor acestor infrastructuri; 
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8. solicită autorităților naționale să execute transferul a 19,9 hectometri cubi din bazinul 

Tinto-Odiel-Piedras în bazinul râului Guadalquivir, astfel cum a fost aprobat în octombrie 

2018 de Parlament (Cortes Generales) și să execute lucrările de transfer menționate 

anterior; 

9. solicită Comisiei și Parlamentului European să ia în considerare și să recunoască, după cum 

a făcut Unesco în 2016, eforturile și monitorizarea atentă a stării apelor subterane de către 

administrație și subliniază Planul special de gestionare a zonelor irigate din zona forestieră 

Doñana, elaborat și aprobat de Administrația regională în 2014, Planul hidrologic pentru 

Guadalquivir și râurile Tinto, Odiel și Piedras de către Confederația Hidrografică a 

fluviului Guadalquivir din 2017 sau recenta „Declarație de risc”, elaborată de aceeași 

administrație, care va întări și mai mult controlul; 

10. îndeamnă autoritățile relevante, precum și consiliile locale, organizațiile de mediu, 

fermierii și asociațiile agricole din zonă să asigure respectarea planului special de 

gestionare și să denunțe o nouă creștere care ar putea pune în pericol sectorul și imaginea 

agriculturii din Doñana; 

11. solicită aprobarea și punerea în aplicare a unui plan de captări din acvifer; solicită 

identificarea nevoilor de apă ale ecosistemelor din Doñana, care să permită realizarea 

obiectivelor de conservare definite anterior pentru zona protejată; solicită facilitarea 

punerii în aplicare a planului; solicită facilitarea punerii în aplicare a planului și alocarea 

de fonduri din programul de dezvoltare rurală al Andaluziei pentru îmbunătățirea 

practicilor de irigare ale fermierilor, precum și conceperea liniilor de ajutor public pentru 

punerea în aplicare a unor sisteme compatibile cu mediul; 

12. solicită să se asigure o mai bună purificare a apei care se varsă în Doñana și să se reducă 

contaminarea difuză de proveniență agrară și industrială; observă că nu toată agricultura 

din zona Huelva reprezintă o amenințare pentru parcul natural Doñana, ci captarea ilegală 

și necontrolată a apei; evidențiază importanța reducerii stresului hidric prin stoparea 

captării ilegale și necontrolate a apei, precum și faptul că este important ca fermierilor să 

li se pună la dispoziție resursele și tehnologia necesare pentru a se adapta la provocările 

schimbărilor climatice, urmărind să se mențină un echilibru între durabilitatea mediului și 

dezvoltarea economică a zonei. solicită să se asigure o purificare adecvată și controlul 

continuu al apelor care se varsă în Doñana; constată cu îngrijorare că volumul de apă care 

trebuie tratat este mai mare decât capacitatea reală a stației de epurare, în special în 

perioadele de vară; solicită Comisiei să inițieze un plan special pentru durabilitatea și 

conservarea parcului Doñana și a împrejurimilor sale;  

13. solicită îmbunătățirea în continuare a gestionării apei în Doñana și coordonarea între 

autorități; solicită să se asigure o gestionare științifică și tehnică și continuarea participării 

active a publicului, care să implice asociațiile de mediu, comunitatea locală, fermierii 

legali, reprezentanții sectorului agricol și utilizatorii de apă în procesul decizional, pentru 

ca aceștia să poată beneficia de valoarea pe care o au Doñana și ecosistemele sale pentru 

calitatea propriei vieți și pentru activitatea economică din zonă - întotdeauna cu condiția 

îndeplinirii unor criterii riguroase de sustenabilitate a mediului în conformitate cu 

principiile UE de prevenire și de precauție - dar și pentru a-i implica în procesul de 

îmbunătățire a gestionării și de reducere a presiunilor; 

14. având în vedere că schimbările climatice reprezintă un factor suplimentar de reducere a 
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resurselor de apă ale zonei Doñana și că lupta împotriva schimbărilor climatice este una 

dintre cele mai mari provocări în viitor, solicită Comisiei să instituie planuri de urgență 

pentru a preveni și/sau încetini consecințele; solicită Comisiei să sprijine și să consolideze 

proiectele de cercetare privind sustenabilitatea resurselor de apă în sudul Europei, precum 

PRIMA din cadrul programului Orizont 2020, și care va continua în Europa; 

15. solicită autorităților municipale, regionale și naționale, împreună cu UE, să lanseze un plan 

de prevenire și de regenerare pentru Parcul Doñana, pentru îmbunătățirea resurselor 

naturale și a conservării acestuia; 

16. solicită autorităților responsabile pentru proiectul de exploatare a gazelor din Doñana să 

realizeze o evaluare complementară și comună a celor patru proiecte în domeniul gazelor 

(Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental și Aznalcázar), care să includă o 

evaluare seismică, precum și o analiză necesară a efectelor cumulative și sinergetice ale 

proiectului în ansamblu său; solicită autorităților relevante să aplice principiul precauției 

pentru conservarea acestui ecosistem unic; subliniază necesitatea de a se analiza măsurile 

care respectă procedura legală și oferă părților implicate securitate juridică maximă și 

garanții juridice. 

17. subliniază profunda sa îngrijorare, întrucât s-a autorizat parțial dezvoltarea unui proiect 

privat de stocare a gazelor în subsolul zonei Doñana fără a se solicita o evaluare globală și 

completă a impactului asupra mediului, care include o evaluare seismică și o evaluare a 

impactului combinat; reamintește că proiectul nu poate fi divizat în patru subproiecte 

diferite pentru a se evita evaluarea impactului său combinat; solicită Comisiei să evalueze 

în scris întregul dosar și raport în ceea ce privește adecvarea evaluărilor impactului asupra 

mediului, astfel cum sunt prezentate în patru părți separate, precum și în ceea ce privește 

procedura de divizare în patru subproiecte, în loc să ia în considerare efectul cumulat al 

riscurilor globale, precum și să verifice dacă aceste evaluări evaluează riscurile seismice 

globale; solicită Comisiei să ia în considerare raportul CSIC, raportul Avocatului Poporului 

din Andaluzia și raportul realizat de Institutul Geologic al Spaniei; consideră că, în astfel 

de circumstanțe, proiectul nu ar fi trebuit să primească un raport favorabil privind impactul 

asupra mediului și solicită retragerea acestuia; 

18. solicită autorităților responsabile să realizeze în mod specific, astfel cum se prevede la 

articolul 3 alineatul (2) din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului, o 

evaluare care să internalizeze costul eventualelor lucrări necesare pentru a schimba situația 

în cazul unei catastrofe legate de operațiunile de stocare a gazelor, precum și să elaboreze 

un raport privind măsurile necesare care trebuie luate și costul acestora în caz de accidente 

majore și/sau dezastre legate de proiectul de exploatare a gazelor; subliniază că o astfel de 

evaluare ar trebui să se desfășoare în conformitate cu metodologia comună aplicată în 

evaluarea riscului de catastrofă cel mai grav, și anume să integreze toate amenințările, cum 

ar fi seismul, inundațiile sau poluarea straturilor acvifere și să conțină un inventar detaliat 

al pierderilor de mediu, sociale și economice și costul estimat al unei eventuale restaurări 

a zonei; consideră, de asemenea, că, pentru a oferi autorităților un instrument complet de 

analiză a riscurilor, această cuantificare ar trebui să includă valoarea intrinsecă a pierderilor 

de mediu în ceea ce privește ecosistemele, precum și pierderile sociale și economice, 

începând cu sectoarele agriculturii și turismului; 

19. solicită Comisiei, ținând cont de valoarea adăugată ridicată a Parcului Natural Doñana 
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pentru UE, precum și de posibilele riscuri ale lucrărilor de extracție și de stocare a gazelor 

(prin injectare), ale căror consecințe posibile nu au fost studiate și ale căror antecedente în 

Spania, de exemplu un caz similar „El Castor”, au dezvăluit riscuri seismice inerente 

acestui tip de infrastructură, să hotărască asupra oportunității aplicării principiului 

precauției și, prin urmare, a încetării proiectelor de stocare a gazelor; recomandă tuturor 

autorităților responsabile să colaboreze pentru a suspenda imediat toate autorizațiile 

acordate până la remedierea tuturor neregulilor depistate cu privire la evaluarea impactului 

asupra mediului; solicită retragerea provizorie a acestor lucrări și stoparea imediată a 

oricărei etape ulterioare a proiectului de exploatare a gazelor, pentru a asigura respectarea 

principiilor UE de prevenire și de precauție; sugerează că trebuie să se adopte măsurile 

legale necesare pentru a pune capăt întregului proiect Marismas; 

20. consideră că infrastructura de stocare a gazelor din Doñana este un proiect învechit în raport 

cu perspectiva globală din sectorul energetic și cu perspectivele de viitor în Spania; 

21. subliniază faptul că Ministerul spaniol pentru Tranziția Ecologică a recunoscut că instalația 

de stocare a gazelor din Doñana nu mai este considerată strategică în cadrul sistemului de 

furnizare a energiei; 

22. solicită Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului 

European să elaboreze un raport privind caracterul adecvat al proiectului de extracție și de 

depozitare a gazelor (prin injectare), precum și privind efectele și compatibilitatea acestuia 

cu Parcul Natural Doñana; 

23. solicită Comisiei să revizuiască regulamentul privind Fondul de solidaritate, astfel încât 

resursele naturale din cadrul parcurilor din rețeaua NATURA 2000 să fie evaluate din punct 

de vedere economic pentru a permite restaurarea în urma dezastrelor naturale. Mediul are 

o valoare socială importantă, precum și una economică, de aceea ar trebui să fie luat în 

considerare în vederea remedierii daunelor. Anul trecut, ca o consecință a schimbărilor 

climatice, incendiile au distrus o parte a parcului, însă restaurarea a fost realizată fără FSE; 

24. solicită alocarea unei finanțări sporite din partea UE pentru conservarea zonei Doñana și a 

tuturor parcurilor naționale în cadrul programului Natura 2000 și contribuirea la 

promovarea unor activități durabile alternative în zonă; 

25. solicită Comisiei și Parlamentului să recunoască faptul că Parcul Național Doñana continuă 

să fie unul dintre locurile cu cea mai mare biodiversitate din UE, motiv pentru care este 

recunoscut ca sit care face parte din patrimoniul mondial, fiind apreciat și recunoscut de 

cetățenii europeni; 

26. consideră că, având în vedere caracterul unic, emblematic al Parcului Doñana și statutul 

său de sit care face parte din patrimoniul mondial al UNESCO, protecția sa este o chestiune 

de interes general și, prin urmare, trebuie să se garanteze o guvernanță adecvată în ceea ce 

privește deciziile care ar putea avea un impact asupra viitorului său; subliniază că, pe lângă 

criteriile de securitate juridică și de garanții, fiecare parte interesată vizată ar trebui 

informată în mod corespunzător și în timp util, având în vedere posibilitatea de a participa 

cu adevărat la procesul decizional. 
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