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Cel 

Wizyta kontrolna na obszarze Doñany miała na celu spotkanie się na miejscu z osobami, które 

złożyły petycje nr 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 i 0260/2018, i podjęcie 

dialogu z władzami regionalnymi i krajowymi, aby lepiej zrozumieć różne aspekty zarzutów 

nieprzestrzegania prawodawstwa Unii w dziedzinie ochrony środowiska na obszarze 

chronionym Doñana w prowincji Huelva. 

Park Narodowy Doñana jest największym rezerwatem przyrody w Hiszpanii. Obejmuje wiele 

różnorodnych ekosystemów i jest siedliskiem licznych gatunków dzikiej fauny i flory. Od lat 

ekosystem jest stale zagrożony z powodu osuszania bagien, wykorzystywania wody na 

potrzeby intensywnego rolnictwa i zanieczyszczenia wody. Park Przyrodniczy Doñana należy 

do sieci obszarów Natura 2000 (ES0000024, ES6150009 i ES6180005) i w związku z tym jest 

chroniony na mocy dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG i dyrektywy ptasiej 2009/147/WE. 

W petycjach wyrażono sprzeciw wobec projektów wydobycia, magazynowania i przesyłu gazu 

na tym obszarze, a także nielegalnego wykorzystywania wód podziemnych na potrzeby 

rolnictwa intensywnego, co należy uznać za niezgodne z unijnymi przepisami w dziedzinie 

ochrony środowiska. 

Środa 19 września 2018 r. – Sewilla 

Spotkanie ze składającymi petycje w Sewilli w dniu 19 września 

 Javier Castroviejo w imieniu Klubu Doñana, petycja nr 0907/2009 

Klub Doñana to stowarzyszenie mające czterdziestoletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony 

Doñany, a wielu jego członków to pracownicy naukowi; składający petycję jest dyrektorem 

Stacji Biologicznej Doñana. Składający petycję wyjaśnił znaczenie podziemnych warstw 

wodonośnych i wód powierzchniowych na piaszczystym obszarze Doñany, które określił jako 

korytarz ekologiczny prowadzący od gór Sierra Morena. Potępił regularne naruszanie dyrektyw 

unijnych i opóźnienia w ich stosowaniu, a także niepowodzenie prowadzonej przez organy 

administracji polityki zapobiegania i przezorności w dziedzinie ochrony Doñany. Zdaniem 

składającego petycję należałoby zbadać kwestię nieskutecznego zarządzania parkiem 

i wielomilionowych inwestycji zrealizowanych przez Komisję Europejską. Park znalazł się 

w nieodwracalnej sytuacji, ponieważ według naukowców zagrażają mu następujące zjawiska: 

zanieczyszczenie metalami ciężkimi w Huelva, uprawy intensywne na obszarze 10–15 ha, 

gatunki inwazyjne, a także nadmierna eksploatacja warstwy wodonośnej 27, która powoduje 

opadanie poziomu wody na terenach podmokłych. Zmiany w systemach wodonośnych 

spowodowały zakłócenie cyklu hydrologicznego, prowadząc do utraty różnorodności 

biologicznej i zagrażając przetrwaniu gatunków (sterniczka, jesiotr, królik). Tereny otaczające 

Doñanę stanowią dla niej zagrożenie z powodu upraw ryżu, truskawek i borówek. W roku 1957 

mokradła łączyły się z rzeką Gwadalkiwir – obecnie z powodu wybudowanych wałów 

przeciwpowodziowych to połączenie już nie istnieje, co pociąga za sobą wielkie zmiany w 

roślinności: znikają bagna, a powiększają się obszary trawiaste. Mokradła są poważnie 

zagrożone i należy nadać najwyższy priorytet ich ochronie. 
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 Pilar González Modino w imieniu stowarzyszenia Primavera Andaluza [Wiosna 

andaluzyjska], petycja nr 0257/2013 

Doñana stanowi część historycznej krainy zajmowanej przez przedrzymski lud Turdetani, a jej 

mieszkańcy według greckiego geografa Strabona byli najlepiej wykształconymi spośród 

Iberów, dali też początek cywilizacji Tartessos. Była ona ważna nie tylko pod względem 

biologicznym, ale również z uwagi na kulturę i cywilizację. Składająca petycję ostrzega, że 

instalacja magazynów gazu byłaby zagrożeniem dla dziedzictwa emocjonalnego 

Andaluzyjczyków. Wydobycie gazu, które wiąże się z przekłuwaniem kieszeni gazowych, 

niesie ze sobą oczywiste ryzyko sejsmiczne i wynika z korporacyjnych interesów 

przedsiębiorstw energetycznych, a nie z zapotrzebowania obywateli na dostawy gazu. 

Zagrożona jest również działalność człowieka. Pożar, do którego doszło w zeszłym roku na 

obszarze Doñany, ukazał potencjalne ryzyko, z jakim wiąże się istnienie instalacji do 

magazynowania gazu. 

 Antonio Maíllo Cañadas reprezentujący składającego petycję Pedra Jiméneza San 

Joségo, w imieniu partii Izquierda Unida de Huelva, petycja nr 0051/2013 

Przedstawiciel składającego petycję stwierdził, że Doñana nie nadaje się do magazynowania 

gazu. Projekt ten stanowi zagrożenie dla warstw wodonośnych i wiąże się z wysokim ryzykiem 

wstrząsów sejsmicznych na tym obszarze i brakiem bezpieczeństwa. Wywarłby wpływ na 

środowisko z powodu nadmiernej eksploatacji, zarówno w sposób legalny, jak i nielegalny, 

warstw wodonośnych. Zauważył, że projekt dotyczący gazu składa się z czterech projektów, a 

nie zbadano ich skumulowanych skutków. Jego zdaniem oznacza to prywatyzację podglebia 

Doñany i jego spekulacyjne wykorzystanie. Stwierdził, że Doñana nie może pozwolić sobie na 

porażkę z powodu niespełniania norm, że należy walczyć z zanieczyszczeniem warstw 

wodonośnych, i oczekuje, że dzięki wizycie wspólne działanie PE i obywateli będzie miało 

decydujące znaczenie dla zachowania dziedzictwa. Powiedział, że projekty gazowe nie 

gwarantują bezpieczeństwa i że nie przeprowadzono odpowiednich badań w celu wykazania 

pełnego bezpieczeństwa sejsmicznego po zatłaczaniu gazu. 

 Rafael Gavilán Fernández reprezentujący składającego petycję Aurelia Gonzáleza 

Perisa, w imieniu stowarzyszenia Mesa de la Ría de Huelva, petycja nr 0085/2013 

Przedstawiciel składającego petycję skrytykował decyzję regionalnego rządu Andaluzji 

przewidującą, że prowincja Huelva ma stać się ośrodkiem produkcji, magazynowania 

i dystrybucji energii ze źródeł kopalnych, a także wykorzystanie Doñany jako rozszerzenia 

Polo Industrial Petroquímico de Huelva [petrochemicznej strefy przemysłowej Huelvy]. 

Z uwagi na fakt, że przekroczono możliwości magazynowania gazu w tej strefie, postanowiono 

użyć podglebia w Doñanie w celu zaradzenia temu niedoborowi miejsca. Przedstawiciel 

składającego petycję ujawnił, że przedsiębiorstwo Repsol działa na wybrzeżu Doñany od 

1995 r. na podstawie koncesji pod nazwą „Poseidón Norte” i „Poseidón Sur”, bez ocen 

oddziaływania na środowisko. Ponadto krytycznie odniósł się do faktu, że Enagás, jako 

podmiot zarządzający instalacjami magazynowania i sieciami przesyłu gazu przechodzącymi 

przez Doñanę, jest jednym z trzech przedsiębiorstw, które zadecydowały o przekształceniu 

parku w makroprojekt gazowy. Stowarzyszenie Mesa de la Ría uważa, że nie tylko należy 

przeprowadzić łączną ocenę czterech etapów, na które podzielono projekt Gas Natural, ale 

również łącznie z projektami prowadzonymi aktualnie przez przedsiębiorstwa Repsol i Enagás. 

Zagrożenie, jakim dla Doñany jest projekt gazowy, wynika z działania trzech przedsiębiorstw 
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i w związku z tym wszystkie działania należy ocenić łącznie pod kątem ich wpływu na delikatną 

równowagę ekologiczną Doñany. 

Przedstawiciel składającego petycję zwrócił uwagę na olbrzymie ryzyko sejsmiczne 

powodowane przez zatłaczanie gazu w parku Doñana, ponieważ sytuacja geologiczna jego 

podglebia jest o wiele bardziej złożona niż w przypadku prowadzonego obecnie projektu 

Castor. W efekcie trzeba było wydać ponad 1,3 mld EUR ze środków publicznych na 

odszkodowania dla przedsiębiorstwa budującego tę instalację do zatłaczania gazu. Ujawnił 

ponadto, że przedsiębiorstwo Gas Natural podzieliło projekt magazynowania na cztery etapy, 

aby wprowadzić organy administracji w błąd i uzyskać konieczne pozwolenia środowiskowe. 

Działalność przemysłowa rozwija się bez udziału mieszkańców Huelvy i skazuje ich na 

zacofanie oraz zagrożenia dla zdrowia i środowiska, które są z nią związane. Przedstawiciel 

składającego petycję zwrócił się z prośbą o odwrócenie tej sytuacji, aby nie dopuścić do tego, 

by Doñana stała się rozszerzeniem petrochemicznej strefy przemysłowej Huelvy. 

Następnie głos zabrał Pál Csáky, otwierając turę pytań i odpowiedzi. Wyjaśnił, że Komisja 

Europejska zajęła stanowisko w sprawie Doñany, wszczynając w 2014 r. postępowanie w 

sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z nadmierną 

eksploatacją warstw wodonośnych, i zapytał, co jeszcze można by zrobić. 

Javier Castroviejo w odpowiedzi oskarżył Komisję Europejską o brak przejrzystości jej 

procedur i nieinformowanie obywateli o nieprzestrzeganiu norm przez organy administracji. 

Zwrócił się z wnioskiem, by środki UE zostały w bezwzględnie pierwszej kolejności 

przeznaczone na odtworzenie mokradeł. 

Antonio Maíllo Cañadas wypowiedział się na temat projektów gazowych, oskarżając organy 

władzy o podzielenie projektu na mniejsze części, a także o konflikt interesów przedsiębiorstw 

gazowych i polityków, którzy zlekceważyli ryzyko sejsmiczne. 

Rafael Gavilán Fernández zauważył, że projekty gazowe prowadzi nie tylko spółka Gas 

Natural, ale również firmy Repsol i Enagás, których projekty nie zostały poddane ocenie 

oddziaływania na środowisko. Ujawnił, że zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się od 

falochronu w Huelvie wzdłuż wybrzeża parku Doñana. 

Pilar González Modino zwróciła się z prośbą o ochronę liczącego tysiące lat dziedzictwa 

kulturowego i etnograficznego: „ogród Hesperyd” i pozostałości cywilizacji Tartessos znajdują 

się w podglebiu Doñany, co mogą potwierdzić badania archeologiczne. Z tego względu nie 

należy magazynować gazu pod bardzo cennymi pozostałościami archeologicznymi. 

Miltiadis Kyrkos podkreślił, że Doñanie zagraża wydobycie węglowodorów, i zapytał o skutki, 

jakie sposób wydobycia wywiera na środowisko. Zapytał o decyzję sądów wobec podziału 

projektu na cztery podprojekty, o stanowisko władz Andaluzji w tej sprawie oraz o sposób 

magazynowania gazu. 

Soledad Cabezón Ruiz odniosła się do różnych przepisów w dziedzinie ochrony z uwagi na 

różne obszary realizacji projektów i podkreśliła, że obecnie funkcjonuje jedynie projekt 

Marismas Occidental. Skrytykowała podzielenie projektu i możliwe ryzyko sejsmiczne 

związane z zatłaczaniem gazu w miejsca, w których wyeksploatowano jego złoża. 
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Spotkanie z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w Sewilli w dniu 19 września 

 Plataforma Salvemos Doñana i Ecologistas en Acción [platforma „Ocalmy Doñanę” 

i „Ekolodzy w Akcji”]: Juan Romero i Abel Lacalle 

Juan Romero wyjaśnił, że jego organizacja sprzeciwia się wykorzystaniu chronionego obszaru 

naturalnego Doñana i jego otoczenia w celu stworzenia obiektów do magazynowania gazu 

ziemnego polegającego na zatłaczaniu gazu do podglebia przez warstwę wodonośną. Chodzi o 

projekt magazynowania przemysłowego o nazwie Marismas [mokradła] i wszystkie jego 

podprojekty prowadzone przez przedsiębiorstwo Naturgy (Petroleum Oil & Gas España, S.A., 

spółka zależna przedsiębiorstwa Gas Natural Fenosa). 

Wyjaśnił, że przedsiębiorstwo to od dawna posiada pozwolenia i od 30 lat zajmuje się 

wydobyciem gazu ziemnego, lecz projekt Marismas wymagał złożenia wniosków o nowe 

pozwolenia w 2012 r., ponieważ obejmuje nowy rodzaj działalności, czyli zatłaczanie gazu 

ziemnego do podglebia w celu jego magazynowania. Wobec tego przekształcił się w olbrzymi 

projekt wydobycia i zatłaczania gazu, który podzielono na cztery podprojekty, by ułatwić 

związane z nim procedury i jego realizację. Projekty te noszą nazwy odpowiednio do lokalizacji 

w parku Doñana: Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental i Aznalcázar. 

Projekt Marismas Occidental, zlokalizowany w sercu okręgu Doñana, na terenach, których do 

tej pory nie można było włączyć do obszaru chronionego, jest jedynym projektem, dla którego 

uzyskano wszystkie zezwolenia konieczne do jego realizacji. Wymaga wykonania szeregu 

robót: 

13 istniejących odwiertów należy przekształcić w infrastrukturę do magazynowania gazu; 

należy otworzyć 18 nowych odwiertów i rozpocząć ich eksploatację – najpierw wydobycie, 

a następnie zatłaczanie; 

budowa sieci gazociągów o długości 65 km rozproszonych na obszarze parku Doñana. 

Organizacja Plataforma Salvemos Doñana sprzeciwia się tym projektom, ponieważ raporty 

naukowe oficjalnych organizacji badawczych potwierdziły ryzyko sejsmiczności indukowanej, 

która może prowadzić do katastrof. Naczelny Ośrodek Badań Naukowych (skrót hiszpański: 

CSIC) oraz Instytut Geologii i Górnictwa Hiszpanii (skrót hiszpański: IGME) nie wykluczyły 

z wystarczającą pewnością ryzyka sejsmicznego. Raporty badaczy z Uniwersytetu w Huelvie 

potwierdzają ryzyko sejsmiczności indukowanej. Ich zdaniem sejsmiczność na tym obszarze 

jest potwierdzonym faktem. Według Juana Romero wcześniej przeprowadzono podobne 

doświadczenie, które zakończyło się niepowodzeniem – realizowany w Castellonie (Hiszpania) 

projekt podwodnego zatłaczania gazu, z którego zrezygnowano po fali wstrząsów sejsmicznych 

w 2013 r. 

Organizacja Ecologistas en Acción wyraża sprzeciw wobec projektu, uważając, że Doñana to 

obszar chroniony stanowiący symbol ochrony przyrody dla Europy. Doñana jest mozaiką 

biotopów i rezerwuarem różnorodności biologicznej – żyje tam 4 800 gatunków, które stanowią 

75% zasobów różnorodności biologicznej Europy. Projekt Marismas i jego cztery podprojekty 

są niezgodne z hiszpańskimi i unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska i oceny 

oddziaływania na środowisko: „Z uwagi na fakt, że wszystkie cztery projekty są realizowane 

w obrębie tej samej warstwy wodonośnej i systemu płyt i uskoków, uważam, że ryzyko 
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sejsmiczne związane z tym projektem jest wystarczająco duże, by, stosując zasadę ostrożności, 

wstrzymać jego zatwierdzenie i realizację, jak w przeszłości w przypadku innych projektów 

lub problemów, które mogły wpłynąć na ochronę Doñany”. W Doñanie zagrożona jest jedna 

warstwa wodonośna: jednolita część wód La Rocina i Almonte, które są objęte siecią Natura 

2000. 

Organizacja Ecologistas en Acción przytoczyła cztery naruszenia: 

1. Programowanie bez strategii w 2006 r. (bez strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko) 

2. Rozdrobnienie oceny oddziaływania na środowisko i skumulowany wpływ 

3. Brak analizy ryzyka sejsmiczności indukowanej (przywołana sprawa C-50/09, UE przeciwko 

Irlandii) 

4. Niedoszacowanie obszaru badania 

 

 World Wildlife Fund: Felipe Fuentelsaz i Juanjo Carmona 

W wyniku wieloletniego braku działań politycznych wobec nielegalnego rolnictwa warstwa 

wodonośna dająca życie Doñanie jest na wyczerpaniu, a wraz z nią siedliska i gatunki, które 

czynią z niej wyjątkowe miejsce. Do skargi zgłoszonej przez WWF przyłączyli się Rzecznik 

Praw Obywatelskich Andaluzji, Rzecznik Praw Obywatelskich Hiszpanii i Stacja Badawcza 

Doñana (CSIC). 

Sytuacja jest szczególnie niepokojąca ze względu na walory tego miejsca, dzięki którym 

zasłużyło ono na tytuł parku narodowego (1969 r.), rezerwatu biosfery (1981 r.) i światowego 

dziedzictwa UNESCO (1994 r.) oraz obszaru wodno-błotnego mającego znaczenie 

międzynarodowe na podstawie konwencji ramsarskiej (1982 r.). 

Jak podaje WWF na podstawie istniejących danych publicznych, poziom wody dopływającej 

do mokradeł spadł o 80% w stosunku do poziomu naturalnego, a 1 000 nielegalnych studni i 

3 000 ha nielegalnych upraw wciąż wysuszają warstwę wodonośną, od której zależy 

przetrwanie Doñany. Nielegalne wykorzystywanie wody w niezrównoważony sposób 

poważnie wpłynęło na wartości przyrodnicze Doñany i doprowadziło do utraty różnorodności 

biologicznej i wysychania lagun. 

Dowody naukowe pozwalają na stwierdzenie, że jednolite części wód, a także ekosystemy 

obszaru naturalnego Doñana i jego otoczenia są w gorszej sytuacji niż podają aktualne 

dokumenty planowania, gdyż nie spełniają wymogów unijnych przepisów takich jak ramowa 

dyrektywa wodna czy dyrektywy siedliskowa i ptasia. Stan ten potwierdzają zmiany 

w roślinności, wysychanie lagun, znikanie wielu gatunków ryb, coraz rzadsze występowanie 

niektórych gatunków ptaków, do czego dochodzi postępująca eutrofizacja i rozprzestrzenianie 

się gatunków inwazyjnych. 

Szczególnie trudna jest ochrona najbardziej zagrożonych gatunków ptaków wodnych z uwagi 

na, oprócz innych istotnych przyczyn, zakłócenie przez człowieka systemu zalewowego 

mokradeł. Dyrektywy europejskie zobowiązują do przyjmowania specjalnych środków 

ochrony w zakresie wymogów ekologicznych dotyczących siedlisk i gatunków, aby zapewnić 

korzystny stan ochrony, a także – w przypadku ptaków – przetrwania i rozmnażania na obszarze 

ich występowania. 
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Ogólnie stan wód i stan ochrony różnorodności biologicznej w Doñanie wykazuje tendencję 

negatywną. Ekosystemy wodne Doñany podlegają presji wynikającej z jednej strony z całości 

zmian, a z drugiej strony ze specyficznego charakteru pozyskiwania wody i zanieczyszczenia 

wód podziemnych i powierzchniowych. Ma to bezpośredni wpływ na obecny stan Doñany, ale 

również uniemożliwia jej kompensację skutków zmiany klimatu. 

Ze swej strony UNESCO za pośrednictwem Komitetu Światowego Dziedzictwa w jego decyzji 

z 2017 r. dotyczącej Doñany przestrzegało, że „z zaniepokojeniem przyjmuje konkluzje 

rocznego sprawozdania Konfederacji Hydrograficznej Gwadalkiwiru z 2016 r., które 

potwierdza, że jeśli utrzyma się obecny poziom i wykorzystanie zasobów podziemnych na 

znacznym obszarze jednolitej części wód podziemnych, będzie to stanowić niebezpieczeństwo 

dla ich stanu i stanu zależnych od nich siedlisk lądowych...”. Ponadto, również na arenie 

międzynarodowej, Komisja Europejska wszczęła wobec Hiszpanii postępowanie w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (w następstwie zgłoszenia przez WWF) 

z powodu nieprawidłowej gospodarki wodnej na obszarze Doñany, niezgodnej z dyrektywą 

ptasią, dyrektywą siedliskową i ramową dyrektywą wodną. 

Zły stan wód w Doñanie skłonił WWF do zebrania w 2016 r. najnowszych i pełnych informacji 

o stanie ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, a także licznych publikacji naukowych 

na temat ekosystemów i jednolitej części wód w Doñanie. Jednocześnie w maju 2016 r. 

zorganizowano warsztaty ekspertów w dziedzinie wody w Doñanie z udziałem ponad 

20 wybitnych naukowców i techników w celu porównania i uzupełnienia wspomnianych 

informacji. Eksperci ci doszli do wspólnego wniosku, że stan ochrony Doñany jest gorszy niż 

przedstawiony w dokumentach planowania dotyczących Doñany, które zostały opracowane 

przez hiszpańskie i andaluzyjskie organy administracji. 

Na podstawie wszystkich tych informacji opracowano raport „El Estado del Agua en Doñana: 

Una Evaluación del Estado de las Aguas y los Ecosistemas del Espacio Protegido” [Stan wód 

w Doñanie. Ocena stanu wód i ekosystemów obszaru chronionego], jedną z najpełniejszych 

i najbardziej wyczerpujących analiz naukowych zrealizowanych do tej pory na temat stanu wód 

w Doñanie, zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych, oraz skutków, jakie jego 

pogarszanie przynosi w ekosystemach. Do najważniejszych z tych skutków należy spadek 

liczebności ptaków wodnych zależnych od dobrego stanu mokradeł, takich jak marmurka, 

krytycznie zagrożony gatunek kaczki. Laguny wydmowe (w większości tymczasowe, niektóre 

stałe, jeden z elementów przyrodniczych, które czynią Doñanę tak wyjątkowym miejscem) 

ulegają wysuszeniu w niepohamowany sposób. Już wyginęło 40% z żyjących tam gatunków 

ważek różnoskrzydłych i ważek równoskrzydłych. 

Jak ostrzega WWF w analizie na podstawie oficjalnych danych rządowych, wielka warstwa 

wodonośna zasilająca mokradła uległa katastrofalnemu zmniejszeniu od lat 70. XX w., co 

każdego roku potwierdza w swoich raportach organ ds. zlewni. Kontrola wykorzystania wody 

w Doñanie działa tak słabo, że nawet nie wiadomo, jaka jest całkowita ilość wody pozyskiwanej 

co roku z warstwy wodonośnej. Natomiast eksperci stwierdzili, że warstwa wodonośna Doñany 

będzie potrzebować od 30 do 60 lat na pełną regenerację po obecnym wyeksploatowaniu, jeśli 

zostaną podjęte zdecydowane środki wobec nielegalnego wykorzystywania wody 

w niezrównoważony sposób w okolicy. 

Zważywszy na stan faktyczny, Doñana wymaga pilnych działań mających na celu odwrócenie 

aktualnej tendencji do niszczenia tego obszaru. Między innymi obejmują one: zamknięcie 
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nielegalnych studni i kontrolowanie poboru wód podziemnych, poprawę praktyk nawadniania 

w otoczeniu Doñany, zmniejszenie zanieczyszczeń rozproszonych, przeniesienie odwiertów na 

potrzeby rozwoju miejskiego Matalascañas i poprawę oczyszczania wód dopływających do 

Doñany, a także poprawę gospodarki wodnej i zaangażowanie ludności lokalnej, 

uzmysłowiwszy jej, że dobry stan wody w Doñanie przyniesie korzyści tamtejszym 

mieszkańcom. 

Wody podziemne mają zasadnicze znaczenie dla utrzymania mokradeł i bagien Doñany, 

w związku z czym regeneracja tych obszarów w perspektywie średnio- i długoterminowej 

będzie zależeć, oprócz innych czynników, od dobrego stanu jednolitej części wód, tzw. warstwy 

wodonośnej 27 lub jednolitej części wód podziemnych (Almonte-Marismas – podzielona na 

pięć podjednostek w aktualnym planie hydrologicznym Gwadalkiwiru, 2015–2021). WWF 

podsumowało, że na podstawie danych i wykresów zawartych w sprawozdaniu z 2017 r. 

przedstawionych przez Konfederację Hydrograficzną Gwadalkiwiru zwierciadło wody 

warstwy wodonośnej nie uległo regeneracji od czasu ostatniej wielkiej suszy w połowie lat 90. 

XX w. Pomimo zarejestrowanych opadów i wyjątkowo wilgotnych lat 81,25% sektorów 

znajduje się obecnie w podobnej lub gorszej sytuacji niż 24 lata temu. Niekontrolowany, 

niezrównoważony i w wielu przypadkach nielegalny rozrost intensywnego rolnictwa 

wykorzystującego systemy nawadniania w otoczeniu Parku Narodowego Doñana stanowi 

największe zagrożenie dla przyszłości tego obszaru należącego do dziedzictwa ludzkości. Od 

ponad dekady w sposób ciągły prowadzi się monitorowanie sytuacji w zakresie nawadniania 

wokół Doñany w drodze inspekcji w terenie i nadzorowania za pomocą technik wykrywania na 

odległość (obrazowanie satelitarne) w celu kontrolowania i zgłaszania przypadków 

zwiększania powierzchni nawadniania. Próbując uporządkować chaos w uprawach 

otaczających Doñanę, rząd regionalny Andaluzji, wraz z rządem centralnym, przyjął w 2014 r., 

po siedmiu latach pracy i w porozumieniu z rolnikami, tzw. plan truskawkowy lub plan 

specjalny dla pierścienia lasów (specjalny plan uregulowania stref nawadniania 

zlokalizowanych na północ od pierścienia lasów Doñany). Pomimo wdrożenia planu 

specjalnego przez władze nawadnianie na tym obszarze wciąż się rozwija. Ostatni raport 

opracowany przez WWF wskazuje, że w ramach planu specjalnego dla pierścienia lasów 

w latach 2016–2018 wykryto 365 nowych hektarów objętych intensywnym nawadnianiem. Te 

nowe uprawy dołączają do 1 680 ha, które pojawiły się od roku 2004 do 2015, kiedy to 

położono kres, na papierze, niekontrolowanemu wzrostowi rolnictwa wykorzystującego 

systemy nawadniania w otoczeniu Doñany. 

W ujęciu ogólnym większość nowej powierzchni nawadniania odpowiada powierzchni upraw 

pod folią. W ostatnich latach dominuje uprawa borówek. 

Powiększanie powierzchni upraw jest niepokojące nie tylko ze względu na jego 

natychmiastowe skutki, lecz również w perspektywie średnio- i długoterminowej, ponieważ 

organy administracji ani nie zakazują tych upraw, ani ich nie zamykają ze względów 

ostrożnościowych w przypadku wykrycia przez urzędników lub zgłoszenia przez WWF. 

Ponadto w przypadku nielegalnych upraw zazwyczaj obecna sytuacja jest opłacalna, ponieważ 

dochody uzyskane każdego roku rolniczego są wyższe niż nakładane niewielkie sankcje 

ekonomiczne. 

 ASAJA Andalucía: Emilio Vieira; Eduardo Martín, sekretarz generalny ASAJA Sevilla 
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ASAJA od 20 lat zasiada w zarządzie i radzie Doñany. Są to przedstawiciele rolników, którzy 

są bardzo zaniepokojeni sytuacją warstwy wodonośnej oraz rolnictwa i hodowli. Nie posiadają 

danych WWF, lecz przyznają, że na obszarze północnego pierścienia parku występuje problem, 

gdyż zezwolono na zakładanie studni. Należy poszukać wyjścia z tej sytuacji. Należy 

uporządkować sytuację w dziedzinie legalnego i nielegalnego nawadniania, ponieważ 

nielegalnie nawadniający stanowią nieuczciwą konkurencję wobec osób robiących to legalnie. 

Większość rolników działa legalnie i nie wykorzystuje nadmiernie wody, lecz robi to w sposób 

zrównoważony i wzorcowy (np. pole ryżowe w Sewilli). Nie można obwiniać wszystkich 

rolników; prowadzone są postępowania w sprawie likwidacji studni, a administracja działa, 

chociaż może zbyt powoli. Rolnictwo jest sektorem utrzymującym życie wokół parku, który 

doświadcza skutków długotrwałej suszy. Mówiąc o wodzie, mówi się o rolnictwie, a w tym 

przypadku o rolnictwie zrównoważonym. 

Pál Csáky podziękował za odpowiedzi i wyjaśnienia udzielone przez wszystkich zabierających 

głos i stwierdził, że ta dyskusja była bardzo pożyteczna. Podziękował wszystkim za nowe 

przedstawione informacje i przyznał, że zarządzanie parkiem Doñana jest złożoną kwestią. 

Rozpoczął turę pytań: 

Rosa Estaràs Ferragut stwierdziła, że trzeba znaleźć równowagę między ochroną warstwy 

wodonośnej a działalnością rolniczą, oraz podziękowała wszystkim mówcom za ich uwagi. 

Soledad Cabezón Ruiz zapytała o rzeczywisty wpływ zmiany klimatu na Doñanę oraz o sposób 

rozwiązania problemu nielegalnych studni. Odnosząc się do sprawy zmiany klimatu, Juanjo 

Carmona odpowiedział, że ma ona wpływ na obszar przy ujściu Gwadalkiwiru oraz znikanie 

plaży w Matalascañas, i zwrócił się z prośbą o szybkie rozwiązanie problemów Doñany. Felipe 

Fuentelsaz odpowiedział na pytanie o nielegalne studnie, mówiąc, że liczba strażników jest 

niewystarczająca (ich liczbę zwiększono z jednego do pięciu). Zwrócił się o zastosowanie 

środków ostrożnościowych wobec farm nawadnianych nielegalnie i o plombowanie studni. 

Powiedział, że sprawy są umarzane z powodu nierozpatrzenia w terminie, a studnie zamyka się 

jedynie w zamian za dostarczanie rolnikom wód powierzchniowych doprowadzanych 

kanałami. Zgłoszono również wniosek o likwidację hektarów upraw nawadnianych nielegalnie. 

Miltiadis Kyrkos stwierdził, że jeśli chodzi o gaz, należy przejść na stosowanie czystej energii, 

oraz zaapelował o dalsze zamykanie nielegalnych studni i rozwój zrównoważonego rolnictwa. 

Zapytał o ewentualne wycieki. Abel Lacalle odpowiedział, że sejsmiczność indukowana przez 

ciśnienie gazu może być niebezpieczna, a to, co jest naprawdę istotne, to sprawdzenie, czy 

obecnie magazyn gazu jest konieczny, by dostarczać gaz. Stwierdził, że wycieki są możliwe i 

bez właściwych filtrów obszary pod powierzchnią zostałyby zanieczyszczone. Powiedział, że 

istnieją rozwiązania alternatywne. Projekt miał charakter spekulatywny: magazynowanie gazu 

i korzystanie z niego w razie konieczności. Instalacja magazynowa została wybudowana w 

czasie, gdy przewidywano wysoki poziom zużycia gazu (w 2006 r.), i możliwe, że nie jest już 

potrzebna. 

Spotkanie z władzami rządu regionalnego Andaluzji w Sewilli w dniu 19 września 

 José Fiscal López, regionalny minister ochrony środowiska i planowania 

przestrzennego 
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Doñana to obszar naturalny, który obejmuje Park Narodowy Doñana, zarządzany od 1999 r. 

jako obszar naturalny Doñana (120 000 ha). Charakteryzuje się wielką różnorodnością 

biologiczną i zamieszkiwany jest przez takie reprezentatywne gatunki jak ryś iberyjski czy orzeł 

iberyjski. Doñana została uznana za obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalny obszar 

ochrony (SOO), należy do europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 oraz została uznana za 

rezerwat biosfery i światowe dziedzictwo ludzkości przez UNESCO, wśród wielu innych 

znaków ochrony i doskonałości. 

Dla rządu Andaluzji Doñana ma absolutnie priorytetowe znaczenie w dziedzinie ochrony 

środowiska; obszar ten był początkowo zarządzany przez państwo, a od 10 lat zarządza nim 

rząd regionalny. W przeszłości obszar ten zawsze był zagrożony przez działalność człowieka. 

Obecne zagrożenia dla Doñany to: zmiana klimatu, projekt gazowy i stan warstw 

wodonośnych. 

W przeszłości na obszarach w sąsiedztwie Doñany eksploatowano gaz ziemny występujący w 

podglebiu. Istniały różne miejsca wydobycia, odwierty i gazociągi należące do 

przedsiębiorstwa Petroleum Oil & Gas España S.A. z grupy przedsiębiorstw energetycznych 

Gas Natural Unión Fenosa. W ostatnich latach wspomniana grupa przedsiębiorstw chciała 

rozszerzyć działalność związaną z gazem na tym terenie i przedstawiła cztery nowe projekty 

(Marismas Occidental, Saladillo, Marismas Oriental i Aznalcázar), zlokalizowane w różnych 

gminach prowincji Huelva i Sewilla, wprowadzające zmiany w istniejącej działalności przez 

tworzenie nowych miejsc wydobycia (ogrodzone strefy fizyczne, w których znajdują się 

odwierty i pozostałe elementy infrastruktury), odwiertów, gazociągów, linii energetycznych i 

maszynerii, oraz, przede wszystkim, przez nowy rodzaj działalności polegający na 

magazynowaniu gazu ziemnego w dotychczas eksploatowanych kieszeniach gazowych. 

Ocenę oddziaływania na środowisko tych czterech projektów przeprowadzono w sposób 

niezależny. Ich sytuacja administracyjna wygląda następująco: 

- Marismas Occidental, położony poza granicami obszaru naturalnego Doñana. Chociaż 

wpływa na teren mający znaczenie dla Wspólnoty w ramach sieci Natura 2000, projekt 

otrzymał 13 września 2010 r. pozytywną deklarację oddziaływania na środowisko (hiszpański 

skrót DIA), wystawioną przez ministerstwo właściwe w dziedzinie środowiska w ramach 

procedury oceny oddziaływania na środowisko należącej do właściwości państwa, oraz 

pozytywne ujednolicone zezwolenie środowiskowe (hiszpański skrót AAU) wystawione 

15 listopada 2010 r. przez ministerstwo właściwe do spraw środowiska w rządzie regionalnym 

Andaluzji. W dniu 13 września 2015 r. okres ważności ujednoliconego zezwolenia 

środowiskowego dla projektu został przedłużony o dodatkowe dwa lata. W dniu 10 marca 

2016 r. krajowe ministerstwo właściwe w dziedzinie energii (wówczas Ministerstwo 

Przemysłu, Energii i Turystyki, MINETUR, obecnie Ministerstwo ds. Energii, Turystyki 

i Agendy Cyfrowej, MINETAD) wydało podstawowe zezwolenie dla projektu. 

- Saladillo, położony w obrębie obszaru naturalnego Doñana. Projekt otrzymał pozytywną DIA 

dnia 15 stycznia 2013 r., wystawioną przez ministerstwo właściwe w dziedzinie środowiska w 

ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko należącej do właściwości państwa. 

Projekt ten nie posiada jednak zezwolenia na lokalizację na gruncie nieprzeznaczonym do 

zabudowy na terenie chronionym zgodnie z ustawą 2/1989 i takie zezwolenie nie jest zgodne z 

planem gospodarowania zasobami naturalnymi (hiszpański skrót PORN) i planem regulacji 
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wykorzystania i zarządzania (hiszpański skrót PRUG) obszaru naturalnego Doñana. 

W konsekwencji projektu nie można było zrealizować. 

- Marismas Oriental, położony w obrębie obszaru naturalnego Doñana. Projekt otrzymał 

pozytywną DIA dnia 15 stycznia 2013 r., wystawioną przez ministerstwo właściwe w 

dziedzinie środowiska w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko należącej do 

właściwości państwa. W dniu 8 stycznia 2016 r. ministerstwo właściwe do spraw środowiska 

w rządzie regionalnym Andaluzji wydało uchwałę odmawiającą udzielenia AAU dla tego 

projektu, ponieważ nie można zatwierdzić takiego projektu na terenie chronionym, oraz z uwagi 

na negatywne sprawozdanie w sprawie AAU dla tego projektu przedstawione 14 marca 2015 r. 

przez Zarząd Społeczny Obszaru Naturalnego Doñana, które to sprawozdanie ma charakter 

wiążący dla ministerstwa regionalnego zgodnie z art. 21 ustawy 8/1999 o obszarze naturalnym 

Doñana. W związku z tym projektu nie można zrealizować. 

- Aznalcázar, położony poza granicami obszaru naturalnego Doñana. Projekt otrzymał 

pozytywną DIA dnia 15 stycznia 2013 r., wystawioną przez ministerstwo właściwe w 

dziedzinie środowiska w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko należącej do 

właściwości państwa. W dniu 8 stycznia 2016 r. ministerstwo właściwe do spraw środowiska 

w rządzie regionalnym Andaluzji wydało uchwałę udzielającą AAU dla tego projektu, mając 

na uwadze, że Zarząd Społeczny Obszaru Naturalnego Doñana przedstawił 14 marca 2015 r. 

negatywne sprawozdanie w sprawie AAU dla projektu Marismas Oriental, lecz nie 

wypowiedział się w sprawie projektu Aznalcázar, ponieważ nie jest on zlokalizowany w 

obrębie obszaru naturalnego Doñana. 

Rząd regionalny Andaluzji wyraził wątpliwości co do przeprowadzenia odpowiedniej analizy 

synergistycznego i skumulowanego oddziaływania czterech projektów na środowisko, a w 

szczególności na obszary sieci Natura 2000, tym istotniejszego, że nowa działalność, która ma 

być prowadzona, polega na stałym magazynowaniu gazu. Rząd Andaluzji wskazywał na tę 

okoliczność w ostatnich latach w różnych procedurach informacyjnych wszczętych w 

przedmiotowej sprawie przez takie instytucje jak Komisja Europejska, w ramach procedury EU 

Pilot 5081/13/ENVI, czy przez Rzecznika Praw Obywatelskich Andaluzji w ramach procedur 

skargi 13/1241 i 16/5654. 

Stanowisko rządu Andaluzji w sprawie projektu gazowego jest negatywne, zarówno na 

obszarze Doñany, jak i projektów poza jego granicami. To zdecydowane stanowisko popierają 

badania CSIC: badanie dr Miguela de Las Doblas Lavigne (badacza z CSIC), który w swoim 

sprawozdaniu wyraźnie zaznacza, że „hiszpańskie i portugalskie obszary wybrzeża w obrębie 

Zatoki Kadyksu przejawiają aktywność neotektoniczną, potwierdzoną wieloma 

powtarzającymi się trzęsieniami ziemi i tsunami”, i wskazuje, że ocena oddziaływania na 

środowisko projektu gazociągu powinna koniecznie zawierać szczegółową analizę 

geofizyczną/tektoniczną z oceną zagrożenia sejsmicznego. Wobec tego z uwagi na fakt, że 

wszystkie cztery przedstawione projekty są realizowane w obrębie tej samej warstwy 

wodonośnej i tego samego systemu płyt i uskoków, ryzyko sejsmiczne związane z tym 

projektem jest wystarczająco duże, by, stosując zasadę ostrożności, wstrzymać jego 

zatwierdzenie i realizację do czasu przeprowadzenia odpowiedniej oceny całości projektu przez 

niezależny i wielodyscyplinarny zespół naukowy, jak miało to miejsce w przeszłości w 

przypadku innych projektów lub problemów, które mogły wpłynąć na ochronę Doñany. 
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Fakt, że w ocenie oddziaływania na środowisko nie uwzględniono zagrożenia sejsmicznego 

związanego z zatłaczaniem gazu, może oznaczać, że zignorowano ocenę ryzyka 

zanieczyszczenia warstwy wodonośnej, przyjmując warunki stabilności geologicznej, które 

mogły spowodować zaniżenie oceny ryzyka takiego zanieczyszczenia. Minister odniósł się do 

sprawozdania CSIC na temat incydentów spowodowanych przez podziemny magazyn gazu 

ziemnego Amposta, znany jako projekt Castor, w przypadku którego skutki sejsmiczne 

wywołane w procesie zatłaczania gazu doprowadziły do wstrzymania realizacji projektu i 

cofnięcia koncesji przez państwo, mimo że projektowi towarzyszyła pozytywna deklaracja 

oddziaływania na środowisko. 

Zasada ostrożności stanowi zasadę przewodnią analizy każdej inicjatywy, która może 

spowodować, nawet tylko potencjalnie, ryzyko dla wartości przyrodniczych lub środowiska. 

Skoro w tym przypadku mowa jest o obszarze przyrodniczym o niemożliwej do oszacowania 

wartości, takim jak Doñana, a ponadto wspomniane potencjalne zagrożenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo fizyczne ludzi i mienia, wniosek o rewizję deklaracji oddziaływania na 

środowisko jest ze wszech miar słuszny; ponadto skoro jeden z czterech projektów posiada już 

podstawowe pozwolenie (Marismas Occidental), słusznym jest również zawieszenie jego 

realizacji. 

Drugim problemem Doñany jest woda, która stanowi o istocie parku. Ekosystem nadający 

parkowi sens to sezonowe bagno, które jest zalewane podczas opadów deszczu. Należy 

przypomnieć, że warstwa wodonośna 27 zasilająca Doñanę (warstwa wodonośna „Almonte-

Marismas”) znajduje się w dorzeczu Gwadalkiwiru, czyli należy do kompetencji państwa. 

Ostatnie dane przedstawione przez Konfederację w lipcu 2018 r. wykazują, że niszczenie tej 

warstwy zostało zahamowane i chociaż sytuacja nadal jest poważna, warstwa wodonośna 

maleje w wolniejszym tempie. Stan warstwy wodonośnej związany jest ze zwiększeniem 

drzewostanu na obszarach zalesionych oraz rolnictwa w otoczeniu parku, które obecnie ma 

charakter odpowiedzialny, legalny i zrównoważony. Przed dziesięcioma laty tak nie było i w 

celu uniknięcia zagrożeń dla Doñany opracowano plan zagospodarowania północnej strefy 

pierścienia Doñany. Zamiarem było utrzymanie zrównoważonego charakteru rolnictwa i 

ochrona Doñany, a jednocześnie pogodzenie wszystkich interesów na tym terenie. 

Zlikwidowano 400 nielegalnych studni i podjęto kroki prawne w odniesieniu do nielegalnych 

działek i studni na terenie zalesionym. Na potrzeby rolników doprowadzono wodę 

powierzchniową ze zbiorników w Huelvie za pomocą kanałów, aby zagwarantować 

nawadnianie i umożliwić likwidację studni. 

Specjalny plan uregulowania stref nawadniania zlokalizowanych na północ od pierścienia 

lasów Doñany opracowany w 2014 r. gwarantuje przetrwanie i zrównoważony charakter 

nawadnianych gruntów rolnych bez uszczuplania zasobów wodnych Doñany. W zakresie 

kompetencji wspólnoty autonomicznej sfinalizowano procesy regulacyjne przez przyznanie 

praw koncesyjnych do wody na gruntach rolnych spełniających ustanowione kryteria. 

Wprowadzono odpowiednie kontrole w celu zapewnienia skuteczności tych procesów. 

Sporządzono 226 protokołów z inspekcji w celu sprawdzenia fizycznej sytuacji w terenie w 

ramach wstępnego etapu procedur w sprawie nałożenia sankcji oraz postępowań 

sądowych/administracyjnych. Jednocześnie wszczęto 80 postępowań w sprawie nałożenia 

sankcji związanych z terenami zalesionymi, dotyczących zmiany przeznaczenia gruntów bez 

zezwolenia i zwrotu gruntów, które obejmują łączną powierzchnię 302 ha, z obowiązkiem 

zaprzestania eksploatacji ujęć wody wykorzystywanych do nawadniania. Zamknięto 41 ujęć 
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wody w obrębie Konfederacji Tinto-Odiel-Piedras i 254 (294 wszczęte sprawy dotyczące 

likwidacji) w obrębie Konfederacji Gwadalkiwiru, łącznie 295. 

Kanał doprowadzający wody powierzchniowe z obszaru Tinto-Odiel-Piedras w ilości 

14,99 hm3 rocznie pomaga nawadniającym. Ponadto farmę Los Mimbrales włączono do 

domeny publicznej, co spowodowało zmniejszenie powierzchni nawadnianej objętej planem o 

ponad 216 ha. 

Zdaniem UNESCO ogólny stan parku utrzymuje się; odbudowano populację gatunków 

zagrożonych wyginięciem, takich jak ryś iberyjski (projekt LIFE) i orzeł iberyjski. Należy 

kontynuować te starania, lecz zdaniem Miguela Delibesa (byłego dyrektora Stacji Badawczej 

Doñana) „park cieszy się dobrym zdrowiem”, o czym uczestnicy delegacji przekonają się 

następnego dnia. Nadal istnieją poważne zagrożenia i trzeba nadal pracować nad tym, by 

zmiany nie stały się nieodwracalne, lecz najważniejsze jest, że obecnie projekt gazowy stracił 

sens. 

Pál Csáky podziękował za przedstawione wyjaśnienia. Uznał złożony charakter zarządzania 

parkiem Doñana i zaprezentowane priorytety: nielegalne studnie, nielegalną działalność 

rolniczą, zatłaczanie gazu do podglebia i zanieczyszczenie warstwy wodonośnej. Stwierdził, że 

zastanawia się nad pytaniami do rządu krajowego podczas planowanej wizyty w Madrycie w 

Ministerstwie Transformacji Ekologicznej. 

Miltiadis Kyrkos stwierdził, że można naprawić błędy przeszłości i wykazać większą 

staranność w likwidowaniu nielegalnych studni. 

Rosa Estaràs Ferragut zgodziła się co do kwestii likwidacji nielegalnych studni i wyraziła 

opinię, że prowadzone działania mają charakter racjonalny, lecz zauważyła, że deklaracje 

oddziaływania na środowisko dotyczące projektów gazowych zostały podpisane 10 lat temu 

przez obecną minister transformacji ekologicznej i zaakceptowane przez ówczesny rząd 

Andaluzji; zaznaczyła, że chcąc wycofać się z tej sytuacji, należy zachować ostrożność podczas 

postępowania sądowego, aby nie doszło do odwołań. 

Minister José Fiscal López stwierdził, że jeśli chodzi o projekt gazowy, rząd centralny ma 

świadomość jego niedostosowania pod względem ekologicznym, lecz chce przyjąć 

odpowiednie środki z zachowaniem maksymalnej pewności prawa, z uwagi na ewentualne 

przyszłe dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorstwo (359 mln EUR roszczenia 

majątkowego). Najlepszym rozwiązaniem byłoby unieważnienie pierwotnych deklaracji 

oddziaływania na środowisko i sporządzenie nowej deklaracji dla czterech projektów łącznie. 

Wydanie w tamtym czasie zezwolenia na projekty dotyczące działalności prowadzonej już od 

35 lat wynikało z faktu, że wtedy istniały inne priorytety i problemy, lecz obecnie projekt został 

zmieniony i zamiast wydobywania gazu zamierza się go zatłaczać. Niemniej jednak rząd 

regionalny, przy wsparciu naukowców z CSIC i IGME, chce się z niego wycofać, zamknąć 

sprawę i odłożyć ją na półkę. 

Jeśli chodzi 3 000 ha nielegalnych gruntów rolnych, wyjaśnił, że wiele z tych gruntów 

stanowiły uprawy eukaliptusów, od których w 2004 r. płacono podatek rolny, choć były to 

uprawy leśne, a obecnie są obsadzone borówkami. Czy są to zatem tereny zalesione, czy rolne? 

Niemniej jednak rząd regionalny dołoży jak największej staranności przy stosowaniu 

przepisów w odniesieniu do likwidacji nielegalnych studni. 
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Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich Andaluzji w Sewilli w dniu 19 września 

 Jesus Maeztu Gregorio de Tejada 

Rzecznik praw obywatelskich Andaluzji rozpoczął swoje wystąpienie od wyjaśnienia 

powodów wszczęcia dochodzenia z własnej inicjatywy w sprawie sytuacji obszaru naturalnego 

Doñana, aby następnie przedstawić przeprowadzone działania i wnioski wyciągnięte z tego 

dochodzenia. 

Obszar naturalny Doñana, wpisany na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO i 

należący do sieci Natura 2000, znajduje się między dwoma kontynentami; stanowi wyjątkowe 

miejsce przelotu, lęgu i zimowania dla ptaków pochodzących z Europy i Afryki i posiada 

bardzo bogatą i zróżnicowaną faunę. To wszystko, w połączeniu z bogactwem jego flory, 

tworzy unikalny ekosystem, uważany za największy rezerwat przyrody w Europie. Jednakże 

pomimo tego nie udało się uniknąć prowadzenia w jego otoczeniu działań lub projektów 

infrastrukturalnych, które budzą niepokój z uwagi na ryzyko, jakie mogą spowodować pod 

względem zachowania i ochrony tego unikalnego obszaru. Rozwój parku skłonił rzecznika do 

poparcia różnych działań mających na celu ochronę praw podstawowych obywateli Andaluzji, 

w tym prawa do korzystania z godnego i odpowiedniego środowiska. 

Pierwszym powodem do niepokoju od wielu lat był stan warstwy wodonośnej zasilającej tereny 

podmokłe w parku i stanowiącej zasadniczy element z punktu widzenia jego wartości 

środowiskowej i ekologicznej. 

Druga kwestia dotyczyła inicjatywy przedsiębiorstwa gazowego, które od lat eksploatuje różne 

złoża na terenie chronionym i w jego otoczeniu, planującego realizację gazociągu łączącego 

wspomniane miejsca eksploatacji i wybudowanie infrastruktury potrzebnej do 

wykorzystywania istniejących odwiertów jako miejsc magazynowania zatłaczanego gazu. 

1. W kwestii stanu warstwy wodonośnej Doñany rzecznik stanął przed problemem 

rozdziału kompetencji, ponieważ ostateczna odpowiedzialność za kontrolowanie i 

nadzór wspomnianej warstwy należy do organu (Konfederacji Hydrograficznej 

Gwadalkiwiru), którego organizacyjna zależność od administracji centralnej sprawia, 

że znajduje się on poza zakresem kompetencji instytucji Rzecznika Praw 

Obywatelskich Andaluzji, który ogranicza się do nadzorowania autonomicznej 

administracji Andaluzji. 

W celu zaradzenia tej trudności rzecznik skorzystał z istniejących mechanizmów 

współpracy z Krajowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich i przekazał tej instytucji 

swoje obawy co do stanu warstwy wodonośnej i wniosek o zbadanie możliwości 

skorzystania z jego uprawnień w zakresie nadzoru w odniesieniu do Konfederacji. 

Wniosek ten spowodował wszczęcie dochodzenia przez Krajowego Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Jako uzupełnienie tego działania urząd rzecznika podjął czynności w 

stosunku do organów administracji regionalnej, a ściślej regionalnego Ministerstwa 

Środowiska, wychodząc z założenia, że ministerstwo to posiada kompetencje w 

dziedzinie ochrony obszaru naturalnego Doñana, które zobowiązują je do przyjęcia 

proaktywnego stanowiska wobec wszelkich sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie 

dla przetrwania tego obszaru chronionego. Interwencja doprowadziła zatem do 

uchwalenia rezolucji wzywającej wspomniane regionalne Ministerstwo Środowiska do 

podjęcia działań wobec Konfederacji Hydrograficznej Gwadalkiwiru, aby wymóc na 
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tym organie przyjęcie środków koniecznych do zachowania jakościowych i ilościowych 

poziomów warstwy wodonośnej Doñany. Jednocześnie zażądano od wspomnianego 

ministerstwa regionalnego, aby w koordynacji z Konfederacją i urzędami gminy z tego 

obszaru przyjęło środki, które pozwolą rozwiązać główne problemy wpływające na 

wspomnianą warstwę wodonośną, tj.: zagrożenia wynikające z jej nadmiernej 

eksploatacji w konsekwencji nielegalnie zakładanych studni w gospodarstwach 

rolnych, przekraczanie dopuszczalnych limitów poboru przez posiadaczy legalnych 

studni oraz większy pobór z warstwy wodonośnej w celu dostarczania wody do 

ośrodków turystycznych zlokalizowanych w sąsiedztwie obszaru przyrodniczego 

Doñana. 

2. W odniesieniu do ryzyka związanego z realizacją projektu gazociągu i magazynu gazu 

w Doñanie rzecznik uważa, że jest to projekt wywołujący bardzo poważne 

zaniepokojenie wśród znacznej części obywateli Andaluzji, ruchu ekologicznego, 

różnych ugrupowań politycznych oraz różnych członków i instytucji społeczności 

naukowej. Znaczna część projektowanego gazociągu przebiega przez Park 

Przyrodniczy Doñana, inna część przez strefę przyległą do Parku Narodowego Doñana, 

a w każdym wypadku jego realizacja będzie odbywać się w otoczeniu nierozerwalnie 

związanym z tymi obszarami chronionymi. Zdaniem rzecznika realizacja projektu 

gazociągu w Doñanie zgodnie z zasadą ostrożności jest niekompatybilna z 

koniecznością zagwarantowania ochrony i utrzymania obszaru naturalnego Doñana. 

Wobec tego wniósł on o definitywne zawieszenie projektu, opierając swój wniosek na 

poniższych argumentach. 

 Po pierwsze, nie przeprowadzono, zgodnie z wymogami przepisów unijnych, łącznej 

oceny czterech projektowanych odcinków przed wydaniem zezwoleń koniecznych 

do realizacji projektu. Zintegrowana ocena pozwoliłaby na przeprowadzenie 

koniecznej analizy skumulowanych i synergistycznych efektów, które mogłyby 

wystąpić w konsekwencji realizacji projektu w chronionym ekosystemie obszaru 

naturalnego Doñana. 

 Po drugie, jak zauważono w sprawozdaniu CSIC, w deklaracjach oddziaływania na 

środowisko (DIA) opracowanych dla każdego z czterech odcinków, na które 

podzielono projekt, „nie określono ani nie oceniono ryzyka związanego z 

zatłaczaniem gazu do podglebia”. Stało się tak, na co zwraca uwagę rząd regionalny, 

pomimo tego że „proces zatłaczania gazu może wywołać ruchy sejsmiczne i ich 

ocenę należy zawrzeć w deklaracji oddziaływania na środowisko”. 

 Po trzecie, jak podsumowuje Krajowy Rzecznik Praw Obywatelskich po 

przeanalizowaniu raportu przekazanego przez IGME, lokalizacja projektów może 

nie być najlepsza i nie pozwala na należyte rozwianie istniejących wątpliwości co do 

wykonalności projektów eksploatacji złóż i magazynowania gazu w Doñanie. 

Ochrona obszaru naturalnego nie może opierać się wyłącznie na przyjmowaniu środków 

mających na celu bezwzględną ochronę jego walorów ekologicznych, ale powinna umożliwiać 

pogodzenie ochrony tych walorów z przynależnym prawem osób mieszkających w otoczeniu 

danego obszaru do rozwoju gospodarczego i społecznego. Z tego względu rzecznik uważa, że 

możliwe jest pogodzenie ochrony warstwy wodonośnej Doñany z zaspokojeniem potrzeb 
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rolników i hodowców zamieszkujących ten obszar i z rozwojem turystycznym i przemysłowym 

pobliskich społeczności, lecz należy zaprzestać nielegalnego poboru. 

W odniesieniu do projektu gazociągu i magazynu gazu w Doñanie rzecznik uznał, że brak jest 

wystarczających argumentów, które mogłyby uzasadniać podjęcie ryzyka, jakie ten projekt 

niesie dla ochrony niepowtarzalnego ekosystemu. Stwierdził, że zasada ostrożności stanowi 

jedną z osi europejskich regulacji środowiskowych. W związku z tym podsumował, że jeśli na 

jednej szali położy się korzyści i interesy, którym ma służyć ten projekt, a na drugiej szali 

walory ekologiczne, którymi szczyci się obszar naturalny Doñana, nie ma żadnych wątpliwości, 

w którą stronę przechyli się języczek u wagi: w stronę zdrowego rozsądku i należytej 

przezorności. 

Pál Csáky podziękował za wypowiedź i rozpoczął turę pytań i odpowiedzi, pytając, czy 

rzecznik praw obywatelskich Andaluzji i krajowy rzecznik praw obywatelskich są zgodni w 

swojej ocenie nadmiernej eksploatacji warstw wodonośnych i co do konieczności 

przeprowadzenia łącznej oceny czterech projektów gazowych. Rzecznik praw obywatelskich 

Andaluzji odpowiedział twierdząco, tj. że obaj rzecznicy podzielają wizję ochrony warstwy 

wodonośnej i są zgodni co do konieczności łącznej zintegrowanej oceny czterech projektów 

gazowych, która powinna zawierać ocenę ryzyka sejsmicznego. 

Miltiadis Kyrkos podziękował za wypowiedzi i prezentację wizualną. 

Czwartek 20 września 2018 r. 

Wizyta w Parku Narodowym Doñana – Huelva 

W dniu 20 września delegacja odbyła wizytę w terenie w Parku Narodowym Doñana. Delegacji 

towarzyszyli: regionalny minister środowiska i planowania przestrzennego rządu regionalnego 

Andaluzji José Fiscal López, dyrektor Parku Narodowego i Przyrodniczego Doñana Juan Pedro 

Castellano, dyrektor generalny ds. zarządzania środowiskiem i obszarami chronionymi w 

rządzie regionalnym Andaluzji Javier Madrid oraz Miguel Delibes de Castro, były dyrektor 

Stacji Biologicznej Doñana (w latach 1988–1996) i obecny przewodniczący Zarządu 

Społecznego Obszaru Naturalnego Doñana. 

Posłowie poznali różne ekosystemy, takie jak wydmy, zarośla sosnowe, obszary przybrzeżne i 

zarośla trzcinowe oraz bagna. Wizyta obejmowała trasę przez obszar górski Montaña del Río 

do Cangrejo, Travieso i Caño Guadiamar, a także Coto del Rey. Trasa wizyty przebiegała 

następująco: 

El Rocío – Coto del Rey (zarośla z dębami korkowymi) – Caño Guadiamar (mokradła) – 

Travieso (mokradła) – Cangrejo (mokradła) – Cherry (mokradła) – Brenes (mokradła) – 

Montaña del Río (las sosnowy i mokradła) – Marismillas (las sosnowy) – Inglesillo – wydmy 

i plaża Parku Narodowego – Cerro de los Ánsares (wydma, zarośla trzcinowe i mokradło) – El 

Puntal (zarośla, obszar przybrzeżny i mokradła) – Stacja Biologiczna (zarośla i obszar 

przybrzeżny) – Los Sotos (zarośla i obszar przybrzeżny) – centrum dla zwiedzających w La 

Rocina. 

Dyrektor parku Juan Pedro Castellano podał szereg informacji. 
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Wyjaśnił, że podczas pielgrzymki El Rocío na wiosnę przez Park Narodowy Doñana 

przechodzi około miliona osób, a w weekendy do wsi może przyjechać nawet 200 tys. osób. 

Pielgrzymka ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to tradycja wymagająca dużych 

nakładów pracy od zarządców parku. Jednym z tradycyjnych sposobów wykorzystania gruntów 

w Doñanie jest wypas koni i krów. Na obszarze Coto del Rey, porośniętym zaroślami, znajdują 

się miejsca obserwacji rysiów, chociaż są to zwierzęta dość trudne do zobaczenia. Pod sosnami 

rośnie pistacja lentyszek; teren wygląda różnie w zależności od pory roku, a zmiany te są 

związane z odległością roślinności od zwierciadła wody. W czasie wizyty była najbardziej 

sucha. Jesienią mokradła są zalewane, a w styczniu i lutym są całkowicie zatopione; wczesną 

wiosną zazieleniają się i zaczynają wysychać, a w lecie są całkowicie suche. 

Doñana zatrudnia 75 strażników parku, a ogółem personel liczy ponad 120 osób. Wstęp do 

parku narodowego dla osób prywatnych jest ograniczony. Koncesję na zarządzanie 

zwiedzaniem posiada przedsiębiorstwo prywatne. 

Delegacja zatrzymała się, by określić swoją pozycję na mapie parku obejmującego 

powierzchnię 120 tys. ha. Strefa gliniasta jest zalewana zimą; glinę naniosła rzeka, występując 

z brzegów. Piasek w strefie piaszczystej został naniesiony przez morze. Następnie delegacja 

posuwała się na południe brzegiem rzeki Gwadalkiwir, by zakończyć pobyt w parku w 

Matalascañas. 

Należy dokonać rozróżnienia między poszczególnymi ekosystemami: piasek ma dużą 

przepuszczalność, a strefa gliniasta jest wysoce nieprzepuszczalna. Mokradła i ich wody 

powierzchniowe są uzależnione od opadów deszczu, a nie od wody z podziemnych warstw 

wodonośnych. Przeznaczenie gruntów w Doñanie jest regulowane i poszczególne obszary 

charakteryzują się różnym stopniem ochrony (park, otulina parku i strefa przejściowa). 

Doñanę zaczęto chronić w latach 60. XX w. Ochroną objęto mokradła, zwykle osuszane jako 

obszar niekorzystny dla zdrowia, na którym endemicznie występuje malaria, a na terenach 

piaszczystych nie dopuszczono do sadzenia eukaliptusów. Tereny, które uległy 

przekształceniu, zostały odzyskane: „galisyjskie mokradła”, wcześniej wykorzystywane jako 

tereny uprawowe, ponownie połączono z rzeką. Usunięto plantacje eukaliptusów. W parku 

narodowym znajdują się strefy otoczone uprawami nienawadnianymi. Na powierzchni 

30 tys. ha mokradeł w parku narodowym i 20 tys. ha w parku przyrodniczym zlokalizowane są 

uprawy i prowadzi się akwakulturę. 

W ramach projektu regeneracji zasobów wodnych Doñana 2005 wywłaszczono gospodarstwa, 

na których zaprzestano uprawy, zlikwidowano kanały odwadniające i przywrócono dawny ciek 

wodny Travieso. Tak przebiegał proces odzyskania terenów farmy Caracoles. W 2012 r. 

przeprowadzono prace w celu przywrócenia cieku Travieso, który doprowadzał wodę do całego 

mokradła, gdzie obecnie licznie gniazdują kaczki. Farma Caracoles była enklawą rolniczą w 

obrębie parku, na której terenie można było nawet polować. Na granicy parku znajdują się 

uprawy ryżu (przekształcone mokradła), które są zalewane, gdy osusza się park. Wiele ptaków 

ma tam gniazda. Między polami ryżowymi i parkiem istnieje ważna synergia. Na kanale 

Entremuros występują duże kolonie ptaków wodnych przylatujące na zimę z północy Europy 

oraz przybywające z Afryki. W Entremuros woda przepływa z rzeki Guardiamar. Ściany kanału 

zostały obniżone, aby zachować połączenie z mokradłem, lecz z ostrożnością z uwagi na jakość 

wody. Woda płynie zgodnie z przebiegiem odtworzonego cieku Travieso. Przepływa obok 

Lucio del Cangrejo. Odtwarzanie koryt, którymi płynęły wody powierzchniowe na mokradłach 
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Doñany, objęło dwie interwencje: ciek Travieso (już ukończony) oraz ciek Guardiamar, którego 

nie ukończono ze względu na zastrzeżenia środowiska naukowego. Zamiast tego wybrano 

realizację interwencji pozwalających na zachowanie drożności rzeki dzięki zastosowaniu śluz. 

Mokradła posiadają mikronierówności, wypiętrzenia, które są schronieniem dla zwierząt, 

a także oczka wodne, w których gromadzi się woda, oraz cieki, przez które woda wypływa 

i mokradło się odwadnia. Doñana to park o największej różnorodności biologicznej w Europie, 

liczący 35 różnych siedlisk (według dyrektywy siedliskowej). W Parku Narodowym Doñana 

nie ma rolnictwa, odwiertów gazu ani instalacji gazowych. 

Delegacja udała się następnie się do Stacji Biologicznej Doñana (CSIC), gdzie odbyły się 

obrady okrągłego stołu z udziałem naukowców. 

Czwartek 20 września 2018 r., obrady okrągłego stołu z naukowcami w stacji badawczej 

Doñana (CSIC) 

 Dr Jordi Figuerola, wicedyrektor ds. badań naukowych, Stacja Biologiczna Doñana 

(CSIC) 

Jordi Figuerola przedstawił sytuację Doñany z hydrologicznego punktu widzenia. Wyjaśnił, że 

zmiany długoterminowe można obserwować na podstawie stanu lagun, ponieważ poziom wody 

w nich utrzymuje się na poziomie zwierciadła wody podziemnej. Badając historię poziomów 

można stwierdzić ogólny spadek głębokości wód podziemnych. W ostatnich 20 latach 

występuje wyraźna tendencja negatywna, a to oznacza, że laguny są zalewane przez mniejszą 

liczbę dni w roku, ponieważ okres hydrologiczny skraca się. Laguny wysychają (Laguna del 

Brezo, Charco del Toro). Roślinność zarasta przestrzeń po stałych lagunach. W takich lagunach 

jak Santa Olalla woda występuje jedynie po deszczu, a wcześniej utrzymywała się w nich przez 

cały czas. W planie hydrologicznym Gwadalkiwiru uznano stan lagun Doñany za dobry, lecz 

intensywna eksploatacja wody podziemnej przyniosła skutki – w niektórych miejscach bardzo 

istotne – dla ekosystemów. Spośród nich można wymienić zmniejszenie ilości wody dostępnej 

w ciekach wody słodkiej, zmianę okresu naturalnego zalewania wielu z małych bagien oraz 

zmiany w bilansie solnym w niektórych bagnach. Prowadzi to do zmniejszenia liczebności 

niektórych gatunków, takich jak ważki i kaczki. Kolejnym problemem w wodach Doñany jest 

napływanie wody z nadmierną ilością składników pokarmowych i nawozów rolniczych oraz 

nadmiar wód toksycznych. Na mokradłach Doñany następuje szybki proces eutrofizacji z 

gwałtownie rosnącymi poziomami fosforu i azotu. Poziom wód podziemnych spada, a wody 

nie pobiera się już w sposób zrównoważony. Ponadto dr Jordi Figuerola stwierdził, że poziom 

poboru z wód podziemnych wzrósł. Laguny wydmowe i stałe znikają, a pozostają laguny 

tymczasowe, które są uzależnione od deszczu. Dowody naukowe pozwalają na stwierdzenie, 

że jednolita część wód, a także ekosystemy obszaru naturalnego Doñana i jego otoczenie są w 

gorszej sytuacji niż podają aktualne dokumenty planu hydrologicznego Gwadalkiwiru. Stan ten 

potwierdzają zmiany w roślinności, wysychanie lagun, zanikanie wielu gatunków ryb i ważek 

oraz coraz rzadsze występowanie niektórych gatunków ptaków, czemu towarzyszy postępująca 

eutrofizacja i rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych. 

 Dr Carlos Mediavilla i Santiago Martin Alfageme, Instytut Geologii i Górnictwa 

Hiszpanii (IGME) 
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Dr Mediavilla i S.M. Alfageme wyjaśnili, że projekty gazowe w otoczeniu Doñany posiadają 

deklaracje oddziaływania na środowisko oraz że obecnie projekty te są przedmiotem nacisków 

ze strony opinii publicznej. 

System warstwy wodonośnej 27 stanowi część układu hydrograficznego Gwadalkiwiru i nie da 

się zaprzeczyć, że poziomy warstwy wodonośnej, czyli wód podziemnych, obniżają się. Organy 

administracji powinny podjąć działania i przyjąć środki bezpieczeństwa w celu ochrony 

warstwy wodonośnej. Prawdziwym problemem Doñany jest wielkość powierzchni objętej 

nielegalnym nawadnianiem. Intensywne pozyskiwanie wód podziemnych do celów 

nawadniania w połączeniu z faktem, że odbywa się ono w skoncentrowany sposób w 

określonych miejscach, przynosi istotne skutki w postaci spadku poziomów zwierciadła wód 

podziemnych, spadku naturalnego odnawiania zasobów i jego zastępowania odnawianiem 

sztucznym oraz lokalnie odwrócenia gradientu hydraulicznego i kierunku wód podziemnych, 

co sprzyja salinizacji. 

 Francisco Manuel Alonso Chaves i Antonio Rodríguez Ramírez, (Uniwersytet 

w Huelvie) 

Doñana stanowi część obszarów sejsmicznych na południu Półwyspu Iberyjskiego. Obecna 

konfiguracja geomorfologiczna Doñany jest uwarunkowana budową tektoniczną z systemem 

uskoków: SW-NE i NW-SE. Ukształtowanie terenu na obszarze Doñany charakteryzuje się 

niezliczoną liczbą linii tektonicznych odzwierciedlonych w sieci rzecznej. Linie te odpowiadają 

uskokom ciągnącym się od podstawy do powierzchni i przechodzącym przez formacje 

czwartorzędowe. Są to dowody na rzeczywistą aktywność tektoniczną w regionie. Na mapach 

Instytutu Geologii i Górnictwa (IGME) można zaobserwować wyraźnie występowanie 

uskoków na obszarze działalności gazowej. Aktywność tektoniczna jest zauważalna nawet w 

formacjach holoceńskich (10 tys. lat). Jakie skutki może mieć projekt gazowy dla warstwy 

wodonośnej i wód powierzchniowych? Warstwa wodonośna charakteryzuje się wynikającą z 

jej budowy wysoką wrażliwością: gliny oddzielające warstwę wodonośną Doñany od formacji 

gazowych mają niską przenikalność, co pozwala na pewne przepływy. Występowanie uskoków 

i innych zakłóceń ciągłości terenu sprzyja wymianie wód, co wiąże się z niebezpieczeństwem 

zanieczyszczenia. Strefa działalności gazowej jest zlokalizowana na obszarach o bardzo dużej 

wrażliwości, obejmując laguny tymczasowe i strumienie (La Rocina, El Partido, Cañada 

Mayor), bardzo istotne dla zaopatrzenia Doñany w wodę. Ten hydrodynamiczny system, w 

szczególności w części zlokalizowanej w pobliżu strefy wypływu warstwy wodonośnej, jest 

niezwykle wrażliwy, a właśnie tam będzie prowadzona działalność gazowa. Złoża gazu są 

szczelnie zamknięte od 5 mln lat; można wprowadzić do nich gaz pod ciśnieniem, lecz w 

przypadku zbyt dużego ciśnienia może dojść do pęknięć. Nie należy zapominać o trzęsieniu 

ziemi w Lizbonie w 1765 r. i 13 tsunami w ciągu 10 tys. lat. Należałoby opracować projekty 

wczesnego ostrzegania i lepiej poznać środowisko. 

Inne problemy warstwy wodonośnej to nadmierna eksploatacja i zanieczyszczenie w wyniku 

działalności rolniczej; skutkiem obniżania poziomu zwierciadła wody gruntowej jest zanikanie 

naturalnych wypływów lub oczek wodnych, bardzo istotnych w lecie, ponieważ dostarczają 

wody w okresie suszy. Oczka zanikły w 99%, znikają również studnie artezyjskie. Warstwa 

wodonośna jest zasilana wodą ze spływu powierzchniowego. Obecnie strumienie w Huelvie 

nie dostarczają wody do podmokłych ekosystemów Doñany, co w konsekwencji prowadzi do 

zanikania lagun. Obecnie woda ze zlewni obszaru Condado de Huelva stanowi jedyne źródło 

wód powierzchniowych dla Doñany, a jest ono poważnie zagrożone z powodu obniżania się 
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zwierciadła wody warstwy wodonośnej. Na mokradłach występuje intensywna kolmatacja z 

powodu złego zarządzania wodami dopływowymi. Przywrócenie strumienia Arroyo de la 

Cigüeña w celu zaopatrywania w wodę Doñany (brane pod uwagę w planie Doñana 2005) 

byłoby istotnym źródłem wody dla parku, ponieważ jego połączenie z ciekiem Guadiamar w 

Parku Narodowym Doñana odgrywa istotną rolę w zaopatrywaniu w wody powierzchniowe 

mokradeł północnych, w szczególności w okresach niewielkich opadów. Działalność górnicza 

spowodowała zanieczyszczenie metalami ciężkimi, do czego dochodzą skutki przerwania wału 

zbiornika w 1998 r. Jego otwarcie w przyszłości ponownie stworzy zagrożenie. 

Podsumowując, należy mieć na uwadze niezliczone ataki na Doñanę i podjąć odpowiednie 

środki wobec nieskutecznych działań odpowiednich organów administracji. Europa nie może 

sobie pozwolić na utratę tego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. 

 Prof. dr Cesar Ranero i dr Arantza Ugalde, Centrum Obrazowania Podpowierzchni 

w Barcelonie, hiszpański Naczelny Ośrodek Badań Naukowych – CSIC 

C. Ranero i A. Ugalde przedstawili najpierw swoje kwalifikacje zawodowe i wiedzę fachową 

w zakresie aktywności sejsmicznej (w takich projektach jak projekt magazynowania gazu 

Castor w Tarragonie). Na podstawie urzędowego katalogu sejsmicznego hiszpańskiego 

Narodowego Instytutu Geograficznego (IGN) wyjaśnili następnie, że w Andaluzji dorzecze 

Gwadalkiwiru charakteryzuje się niskim poziomem aktywności sejsmicznej. Na urzędowych 

mapach zagrożenia sejsmicznego (IGN, 2012) dorzeczu Gwadalkiwiru w pobliżu projektu 

Marismas przypisuje się wartość szczytową przyspieszenia drgań gruntu (PGA) w wysokości 

~ 0,1. Maksymalna wartość PGA (~ 0.24) występuje w Granadzie. Na obszarze Marismas w 

ciągu ostatnich 30 lat działalności związanej z wydobyciem gazu (w tym 5 lat testów 

zatłaczania) nie odnotowano żadnej aktywności sejsmicznej większej niż 2,9. W okresie 

działalności lokalnej sieci monitorującej (od 31.10.2016 r. do 17.09.2017 r.), obejmującej testy 

zatłaczania, nie odnotowano żadnego trzęsienia ziemi w promieniu 25 km od sieci. Badania 

sejsmiczne wykazały, że potencjalnie indukowany wstrząs sejsmiczny ma maksymalną wartość 

3,5, co nie stwarzałoby dodatkowego zagrożenia sejsmicznego dla naturalnej aktywności 

sejsmicznej w regionie. Duże uskoki tektoniczne w regionie są nieaktywne od 6–7 mln lat. 

Soledad Cabezón rozpoczęła turę pytań, wskazując na różnicę punktów widzenia dwóch osób, 

które ostatnio zabrały głos, w odniesieniu do ryzyka sejsmicznego. Stwierdziła, że IGME 

przeprowadził ocenę zagrożenia sejsmicznego w 2010 r., lecz zastanawia się, czy sytuacja nie 

zmieniła się w 2017 r., kiedy wydano zezwolenie. Wyjaśniła, że woda to przyszłość, życie i 

rozwój gospodarczy, a organy administracji pragną ochraniać park i pogodzić różne rodzaje 

wykorzystania. W odpowiedzi na zagrożenia podjęto pozytywne działania, takie jak w 

przypadku farmy Los Mimbrales i planu zagospodarowania północnej strefy pierścienia. 

Powiedziała, jakie działania podejmuje się w celu sprostania zagrożeniom. Park przyrodniczy 

skłania człowieka do prowadzenia działalności w bardziej zrównoważony sposób. 

Florent Marcellesi mówił o problemach z wodą w Doñanie i ryzyku sejsmicznym związanym 

z projektem gazowym w wyniku sejsmiczności indukowanej. 

W odpowiedzi naukowcy stwierdzili, że projekt Castor miał inny charakter, gdyż aktywność 

sejsmiczna wynikała z pęknięcia uskoku, a nie z sejsmiczności indukowanej. Uskok poruszył 

się w wyniku zmiany warunków ciśnienia przy zatłaczaniu gazu, a obecnie złoże jest 

zamknięte. 
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Jeśli warunki wartości ciśnienia gazu są przestrzegane, problemy sejsmiczne nie występują. 

Wyciągnięto wnioski z projektu Castor. 

Czwartek 20 września 2018 r., wizytacja odwiertu Saladillo i instalacji gazowych Marismas 

w Almonte (Huelva) z przedsiębiorstwem Gas Natural Fenosa Naturgy 

 Javier Garcia (dyrektor operacyjny, Naturgy), Francisco Velasco Heredero (kierownik 

projektu) i Santiago Ledesma Mateo (technik) 

Produkcja gazu ziemnego w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Przyrodniczego Doñana 

prowadzona jest od ponad 30 lat z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i bez incydentów. 

Pierwszym celem przedsiębiorstwa jest modernizacja infrastruktury, aby umożliwić 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa i poprawę zrównoważonego charakteru. Drugim – 

odnowienie i rozbudowa infrastruktury, aby wydobyć pozostały gaz, a następnie wykorzystać 

wyeksploatowane złoża jako obiekty magazynowe. Działania podzielono na cztery 

podprojekty: Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas Occidental i Saladillo.  

• Większość odwiertów już istnieje, a nowe odwierty powstałyby jedynie w obecnych 

lokalizacjach. 

• W miarę możliwości wykorzystano by istniejące rurociągi, a ponad 60% przedłużeń 

powstałoby w wyniku odnowienia już istniejących rurociągów. 
 

• Nowe 20 km gazociągów łączących obszar odwiertów znajduje się poza parkiem narodowym 

i przebiega przez nieutwardzone drogi, przecinki przeciwpożarowe i ścieżki. W żadnym 

miejscu nie przebiegają wzdłuż szlaków migracyjnych zwierząt, obszarów gniazdowania lub 

zimowania; trasy rurociągów zostały wybrane celowo tak, aby ominąć obszary naturalne o 

szczególnej wartości. 

• Roboty będą prowadzone poza okresami największej aktywności biologicznej większości 

wrażliwych gatunków. Wyznaczono trasę zapewniającą najmniejszy wpływ na środowisko. 

Prowadzone będą liczne działania ukierunkowane na zminimalizowanie skutków dla zwierząt 

i roślin: ponowne zalesianie (11 ha) i przywrócenie siedliska rysiów (wypuszczanie królików 

itp.). 

• Istniejące pola gazowe będą wykorzystywane jako magazyny podziemne, w związku z czym 

nie będą budowane żadne nowe składy. Te rezerwuary gazu znajdują się na głębokości 1 000 m, 

warstwę wodonośną oddziela od zbiorników gazu nieprzepuszczalna warstwa iłowców o 

grubości 800 m. Istnieje sieć kontroli wycieków gazowych w celu wykrywania jakiegokolwiek 

wpływu na wody podziemne. Warstwa wodonośna i rury produkcyjne są całkowicie 

odizolowane od siebie za pomocą różnych barier. 

W pełnej ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) stwierdzono kompatybilność 

oddziaływania z siecią Natura 2000 i umieszczono wyraźnie szczegółowy zapis gwarantujący 

tę kompatybilność. Opracowano plan bezpieczeństwa środowiska na cały okres realizacji 

projektu zawierający wszystkie działania zapobiegawcze i naprawcze. Przez 30 lat eksploatacji 

złóż gazu na tym obszarze nie miała ona żadnego wpływu na środowisko. 
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• O adekwatności magazynowania gazu świadczy fakt, że gaz ziemny jest magazynowany 

w złożach od 6 mln lat. Z drugiej strony testy zatłaczania przeprowadzane od 2005 r. 

i analizowane przez ekspertów międzynarodowych potwierdziły, że magazynowanie gazu jest 

odpowiednie. Jego skuteczność gwarantuje naturalna struktura geologiczna. Warunek braku 

oddziaływania na warstwę wodonośną Marismas-Almonte potraktowano priorytetowo. 

Przeprowadzono liczne analizy w zakresie oceny geologicznej, hydrologicznej, sejsmicznej, 

geotechnicznej i hydrogeologicznej. W licznych raportach poddano ocenie różne rodzaje 

ryzyka, łącznie z ryzykiem sejsmicznym. Projekt jest zlokalizowany na jednym z obszarów o 

najmniejszej aktywności sejsmicznej w Andaluzji. Ryzyko sejsmiczności indukowanej obecnie 

jest na poziomie niższym od progów naturalnej aktywności sejsmicznej i nie generuje żadnego 

dodatkowego ryzyka. Instalacje zaprojektowano tak, by wytrzymały skutki aktywności 

sejsmicznej z uwzględnieniem okresów powtarzalności wynoszących 5 tys. lat. Wdrożono sieć 

monitorowania aktywności sejsmicznej i protokół systemu sygnalizacji świetlnej pod nadzorem 

Krajowego Instytutu Geograficznego (odpowiadającego za nadzorowanie aktywności 

sejsmicznej w Hiszpanii) i wyeliminowano ryzyko potencjalnego oddziaływania w wyniku 

tsunami z Zatoki Kadyksu. 

Te obiekty magazynowania gazu uzupełnią system gazowy Hiszpanii, zwiększając hiszpańskie 

rezerwy gazu i pozwalając na pokrycie 10% zapotrzebowania na dostawy gazu w Andaluzji. 

Projekt Marismas uzupełni krajowe możliwości magazynowania i został uwzględniony w 

krajowym planie dla sektora gazu i sektora energii elektrycznej. Podziemny obiekt 

magazynowania gazu jest jedynym dostępnym na południu Hiszpanii, które jest ważnym 

punktem odbioru dostaw gazu importowanego z Algierii. 

Ministerstwo Środowiska wielokrotnie potwierdziło, że procedura oceny oddziaływania na 

środowisko przebiegła poprawnie. Komisja Europejska nie zauważyła nieprzestrzegania 

unijnych przepisów. Prace podzielono na cztery projekty w oparciu o ich cechy środowiskowe, 

zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, i cztery projekty zostały złożone w tym 

samym czasie i nadzorowane przez administracje zarówno regionalne, jak i krajowe. Ponadto 

w ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) zawarto analizę wpływu na sieć Natura 2000 i 

skumulowane działanie synergistyczne. Załączono odpowiednią ocenę sejsmiczną. W ciągu 

30 lat działalności nie zarejestrowano aktywności sejsmicznej, podczas gdy sejsmiczność 

indukowana w projekcie Castor wystąpiła od razu po rozpoczęciu operacji gazowych. 

Podsumowując: 

• Nie będzie budowany żaden zbiornik gazu. Do magazynowania gazu metodą geologiczną 

zostaną ponownie wykorzystane złoża gazu ziemnego (powstałe przed 6 mln lat) po wydobyciu 

pierwotnego gazu. 

• Projekt nie wiąże się z nową działalnością na tym obszarze. Eksploatację złóż gazu w 

otoczeniu obszaru naturalnego Doñana prowadzi się od ponad 30 lat z zachowaniem warunków 

bezpieczeństwa i bez incydentów. 

• Już istnieją dwie trzecie infrastruktury potrzebnej do celów projektu. 

• Procesy oceny wpływu na środowisko przeprowadzono w sposób wyczerpujący i nie 

stwierdzono znaczącego oddziaływania, według wszystkich organów administracji 

i wyspecjalizowanych agencji. 
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• W ocenie oddziaływania na środowisko (OOŚ) stwierdzono brak skumulowanych lub 

synergistycznych skutków czterech odnośnych projektów. 

• Komisja Europejska przeanalizowała ocenę wpływu na środowisko, nie stwierdzając 

nieprzestrzegania dyrektyw unijnych (PILOT 5081/13/ENVI). 

• Projekt nie wiąże się z naruszeniem formacji geologicznych ani wpływem na warstwy 

wodonośne. 

• Projekt nie stwarza ryzyka naturalnej lub indukowanej aktywności sejsmicznej, jak wykazali 

różni specjaliści; od ponad 30 lat prowadzenia operacji gazowych nie było aktywności 

sejsmicznej; (badanie błędnie przypisane CSIC, przeprowadzone przez „dra Miguela de Las 

Doblas Lavigne”, nie powinno być brane pod uwagę jako oficjalne sprawozdanie CSIC, 

ponieważ jego przewodniczący zaprzeczył, że jest autorstwa tej instytucji, a za jego 

opracowanie odpowiedzialność ponosi wyłącznie autor).  

• Projekt nie wywiera wpływu na system hydrologiczny i nie narusza warstwy wodonośnej. 

Florent Marcellesi zapytał, czy zlokalizowanie projektu pod powierzchnią Doñany jest 

właściwe. F. Marcellesi został poinformowany, że cały projekt magazynowania Marismas 

znajduje się poza Parkiem Narodowym Doñana, a także że przedsiębiorstwo nie wybrało 

lokalizacji arbitralnie; wybrano ją, ponieważ są to naturalne złoża gazu (które powstały 6 mln 

lat temu), jest to jedyna możliwa do realizacji instalacja magazynowania gazu w południowej 

Hiszpanii, a także nadaje się strategicznie do magazynowania gazu z Algierii. Na pytanie o 

odszkodowanie dla przedsiębiorstwa w przypadku zatrzymania lub niezrealizowania projektu 

odpowiedziano, że wartość bezpośredniej inwestycji w projekt wynosi 200 mln EUR na etapie 

budowy i na tym etapie jest zaangażowanych bezpośrednio do 400 osób w charakterze siły 

roboczej bezpośredniej i pośredniej. Koszty operacyjne i koszty utrzymania wynoszą około 3 

mln/rok. Florent Marcellesi przypomniał zakładaną kwotę odszkodowania dla przedsiębiorstwa 

w przypadku wstrzymania projektu (350 mln EUR) i zapytał, czy suma ta uwzględnia utratę 

dochodów. 

Czwartek 20 września 2018 r., spotkanie z rolnikami – farma Los Mimbrales  

 Eugenio Zambrano i José Joaquín Aguirre (farma Los Mimbrales) (spotkanie nie odbyło 

się z powodu braku czasu i światła; rozmówcy przesłali swoje wystąpienie na piśmie) 

Składający petycję twierdzą, że są jedynymi producentami w tym regionie, którzy zgłaszali 

czyny popełniane przez nielegalnych rolników od ponad 20 lat. Jako przedsiębiorstwo działają 

w pełni legalnie pod względem opodatkowania, zatrudnienia, zrównoważonych praktyk 

rolnych i użycia wody do nawadniania. Przedstawili zarys tego, co dzieje się na tym obszarze: 

niektórzy hodowcy owoców jagodowych kradną wodę z Doñany, ale nie można wszystkich 

wrzucać do jednego worka. Skarżą się na tę sytuację od 2005 r. W 2012 r. złożyli skargę do 

prokuratury właściwej do spraw środowiska w Huelvie, lecz musieli ją wycofać pod naciskiem 

organów administracji lokalnej. Od tej pory ponoszą tego konsekwencje. 

Składający petycję stwierdził, że komisja utworzona w ramach planu Almonte-Marismas 

zalecała rolnictwo o niskiej intensywności, turystykę zrównoważoną i unikanie wywierania 

antropopresji w pobliżu tego niezwykle wrażliwego miejsca, ale niestety wszystkie te zalecenia 



 

PE632.130v03-00 24/37 CR\1180392PL.docx 

PL 

zostały zapomniane i obecnie poziom poboru z warstwy wodonośnej wynosi prawdopodobnie 

około 125 hm3 i można stwierdzić, że warstwa wodonośna jest nadmiernie eksploatowana, 

a nikt nie robi nic, by rozwiązać problem tego szkodliwego działania. 

Stwierdzili, że istnieją następujące typy rolników: 

 Legalni w 100 %, którzy opierają się na ustawie o wodzie z 1985 r., dysponują 

wystarczającą ilością wody do nawadniania i posiadają zarejestrowane uprawnienia do 

wody od 1968 r. 

 Częściowo nielegalni, czyli wspólnoty nawadniające skupiające większość rolników, 

podmioty prawa publicznego o wysokim stopniu odpowiedzialności. Konfederacja 

Hydrograficzna Gwadalkiwiru przyznaje im określoną objętość wody na hektar do 

nawadniania, lecz szacuje się, że wydobywają dwa razy więcej niż legalnie 

przydzielona ilość w ramach przyznanej koncesji, aby nawadniać swoje pola. Organy 

administracji wiedzą o tej sytuacji, lecz nie chcą się nią zająć. 

 Następni są rolnicy nieposiadający prawa do nawadniania, a nawet dzierżawiący grunty 

gminne bez prawa do nawadniania, którzy kopią studnię i zaczynają nawadniać za 

wiedzą wszystkich: gminy, Konfederacji Hydrograficznej Gwadalkiwiru, rządu 

Andaluzji, jak dzieje się na przykład w Lucenie czy Matalagranie. 

 Są jeszcze rolnicy działający całkowicie nielegalnie, którzy karczują las (wpisany do 

Ewidencji Lasów Andaluzji), kopią studnię i zakładają uprawę. 

Rozwiązaniem zaproponowanym przez składających petycję jest egzekwowanie przepisów i w 

ten sposób zachowywanie zgodności z prawem. Przeprowadzanie audytów, kontrolowanie 

studni, według bardzo prostego podejścia: każda studnia zaopatrująca uprawę owoców 

jagodowych jest podłączona do linii energetycznej. Sprawdzając zużycie w kW/godz., można 

obliczyć wydajność każdej pompy i uzyskać objętość wody wydobywanej z każdej studni. 

Dzięki wprowadzeniu proponowanych środków i inspekcji w tym samym czasie, efekty byłyby 

lepsze. 

 Antonio Ramos, Ecologistas en Acción (Ekolodzy w Akcji) 

(spotkanie nie odbyło się z powodu braku czasu i światła; rozmówcy przesłali swoje 

wystąpienie na piśmie) 

Przedstawiciele Ecologistas en Acción zwrócili się do posłów do Parlamentu Europejskiego, 

aby wywarli nacisk na władze Królestwa Hiszpanii oraz na rząd Andaluzji, by pilnie i 

skutecznie wdrożyły one środki, za pomocą których uniknie się wszelkimi sposobami 

niepohamowanego niszczenia mas wodnych i obszarów przyrodniczych w otoczeniu Doñany, 

od czego zależy przetrwanie tego obszaru w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

Wdrożenie środków przewidzianych w różnych planach dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego jest koniecznością, której nie można dalej odwlekać w czasie. Kwestie te 

obejmują między innymi: 

– likwidację nielegalnych ujęć i kontrolę poboru, które mogą dać szacowaną oszczędność w 

ramach aktualnego planu hydrologicznego do 325 hm3, 
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– zmniejszenie presji na wody podziemne, 

– likwidację nielegalnych upraw, 

– rezygnację z zaplanowanych kanałów, 

– przegląd koncesji dotyczących uprawnień do korzystania z wód podziemnych w istniejących 

miejscach eksploatacji, 

– zwiększenie liczby strażników rzecznych i wsparcie przy tym technik zdalnej kontroli i 

teledetekcji, aby miejsca eksploatacji były zgodne z tytułami własności i uprawnieniami do 

korzystania z wody, 

– uznanie warstwy wodonośnej za nadmiernie wyeksploatowaną i przyjęcie planu regulacji 

poboru. 

Odniósł się do pkt 2.2.3 (83) uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej dotyczącej 

postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego 2014/2090 

z dnia 28 kwietnia 2016 r., który wyraźnie stwierdza, że według raportów Konfederacji 

Hydrograficznej Gwadalkiwiru w latach 2015–2016 warstwa wodonośna znajdowała się w 

ogólnym stadium przedalarmowym. Sprzeczność między informacjami przekazanymi Komisji 

Europejskiej a danymi przedstawionymi Komisji ds. Wody Zarządu Społecznego Doñany to 

wyraźny przykład niewłaściwych metod pracy organów odpowiedzialnych za wodę w Doñanie. 

Z uwagi na tę sprzeczność uważają, że Parlament Europejski powinien zobowiązać Komisję 

Europejską do wszczęcia postępowania w sprawie sankcji wobec Królestwa Hiszpanii przed 

Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tytułu wyraźnego, widocznego i ciągłego 

nieprzestrzegania wytycznych dotyczących ochrony Parku Narodowego Doñana. 

Piątek 21 września 2018 r. – Madryt 

Spotkanie z kadrą kierowniczą z Ministerstwa Transformacji Ekologicznej i Konfederacji 

Hydrograficznej Gwadalkiwiru 

Pál Csáky, przewodniczący delegacji, złożył podziękowania w związku z wizytą oraz wyraził 

zadowolenie z jej konstruktywnego charakteru i chęć lepszego zrozumienia kwestii związanych 

z ochroną środowiska w Doñanie: gospodarki wodnej, problemu nielegalnych studni oraz 

ochrony Doñany przed działalnością przemysłową i gazową. Wyjaśnił również, że ma nadzieję, 

iż rezultaty dialogu z różnymi organami władzy oraz wizyty zrealizowane w poprzednich 

dniach w Sewilli i Doñanie pomogą delegacji w opracowaniu odpowiednich zaleceń. 

 José Domínguez Abascal, sekretarz stanu ds. energii 

J.D. Abascal powiedział, że „Parques Nacionales” (parki narodowe) są niezależnym organem 

administracji centralnej, który nie zarządza bezpośrednio Parkiem Narodowym Doñana, 

ponieważ zarząd ten sprawuje bezpośrednio rząd Andaluzji (do państwa należy jedynie farma 

Las Marismillas). 

Park Narodowy Doñana posiada maksymalny stopień ochrony. Utworzono go ustawą w 1969 r. 

i wyposażono w bardzo mocny instrument zarządzania: plan wykorzystania Parku Narodowego 

Doñana i zarządzania nim. Ministerstwo jedynie koordynuje ogólną działalność 

poszczególnych parków narodowych. 
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 Manuel Menéndez Prieto, dyrektor generalny ds. wody 

M. Menéndez Prieto wyjaśnił, że za gospodarkę wodną odpowiada ministerstwo, ponieważ 

Gwadalkiwir przepływa przez kilka wspólnot autonomicznych, wobec czego zlewnią rzeki 

zarządza Konfederacja Hydrograficzna Gwadalkiwiru i zarządzanie to podlega ramowej 

dyrektywie wodnej. Nadal obowiązuje plan hydrologiczny na lata 2016–2021 i w tej chwili 

opracowuje się kolejny (2022–2027). 

W odniesieniu do programów środków drugiego cyklu planu hydrologicznego Gwadalkiwiru i 

programu działania powiązanego ze specjalnym planem dla północnego pierścienia lasów 

Doñany zebrano i zainicjowano znaczną liczbę środków spełniających wymogi przepisów 

unijnych, krajowych i autonomicznych. Wśród nich można wymienić: 

a) środki mające na celu zmniejszenie poboru: 

– zakup przez rząd Hiszpanii farmy Cortijo Los Mimbrales (inwestycja o wartości 50 mln EUR) 

w pierścieniu leśnym Doñany w celu poprawy stanu ilościowego jednolitej części wód 

podziemnych La Rocina, która odpowiada objętości 6,8 hm³/rok uprawnień do poboru wody, 

powiązanych z 922 ha powierzchni farmy; działanie to sfinalizowano w 2015 r. i na okolicznym 

obszarze odnotowano znaczącą poprawę zwierciadła wody gruntowej, 

– sfinalizowanie w 2015 r. robót dotyczących „Konsolidacji i modernizacji obszaru 

nawadniania El Fresno” powiązanych z infrastrukturą do przesyłania 4,99 hm³/rok wód 

powierzchniowych z sąsiedniego obszaru hydrograficznego Tinto-Odiel-Piedras; to działanie 

wzmocnione przez udzielenie koncesji we wrześniu 2018 r. umożliwiło zlikwidowanie ponad 

300 studni i zastąpienie ich wodami powierzchniowymi dobrej jakości; objętość ta może 

wzrosnąć do 15 hm³ po niedawnym rozpatrzeniu przez Kongres Deputowanych nowego środka 

przewidzianego w planie hydrologicznym, 

– zastąpienie wód podziemnych wodami powierzchniowymi na obszarze Los Hatos 

(Marismas): buduje się szereg ujęć z rzeki Guadiamar umożliwiających zmniejszenie poziomu 

poboru na tym obszarze, należącym do obszarów, na których odnotowano największe spadki 

poziomu; 

b) środki z zakresu kontroli i nadzoru: 

– monitorowanie nawadniania w czasie rzeczywistym za pomocą obrazów satelitarnych 

(teledetekcji), co pozwala ukierunkować i ustalić priorytety działania strażników rzecznych, 

– monitorowanie warstw wodonośnych za pomocą łącznie 273 piezometrów; na obszarze 

warstw wodonośnych w Doñanie znajduje się więcej piezometrów niż na 55 tys. km² pozostałej 

części zlewni (208); 

c) środki zarządzania: 

– w 2017 r. Konfederacja Hydrograficzna Gwadalkiwiru przeprowadziła łącznie 668 inspekcji, 

na podstawie których złożono 359 zawiadomień o nieprawidłowościach i wszczęto 107 spraw 

z związku z naruszeniem przepisów ustawy o wodzie; w 2018 r. przeprowadzono 937 inspekcji, 

przy 328 zawiadomieniach i 86 wniesionych sprawach, 
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– w roku 2017 i dotychczas w 2018 r. wystawiono 276 mandatów; wiele z nich dotyczyło 

działań przeprowadzonych w poprzednich latach, 

– przegląd uprawnień do korzystania z wody i dopasowanie do istniejących miejsc eksploatacji: 

sprawdzono 315 spraw; opracowanie spisu ujęć, 

– opracowanie rocznego planu poboru z jednolitej części wód La Rocina przy współpracy z 

Instytutem Geologii i Górnictwa Hiszpanii na podstawie dekretu w sprawie planu 

hydrologicznego i planu dotyczącego pierścienia lasów na północy Doñany rządu Andaluzji; 

plan ten opracowuje się co roku i ustala w nim maksymalną objętość wody, którą można pobrać, 

– rozważy się rozszerzenie planu na dwie inne jednolite części wód, których stan ilościowy nie 

jest dobry (Almonte i Marismas), pod warunkiem uznania ich za „zagrożone jednolite części 

wód” (dawne określenie nadmiernej eksploatacji), wraz z utworzeniem odpowiednich wspólnot 

użytkowników zgodnie z art. 56 ustawy o wodzie; 

d) środki w zakresie badań i rozwoju wiedzy: 

– projekty badań hydrogeologicznych wraz z Instytutem Geologii i Górnictwa Hiszpanii 

(IGME) i Uniwersytetem Pablo de Olavide; obejmują one opracowanie modelu 

matematycznego wspierającego zarządzanie w obrębie pierścienia leśnego na północy Doñany 

i różne kampanie monitorujące, w szczególności w otoczeniu zespołu lagun parku narodowego, 

– monitorowanie lagun Doñany za pomocą obrazów satelitarnych; Konfederacja 

Hydrograficzna Gwadalkiwiru opracowała analizę ich ewolucji od 1984 r. do chwili obecnej. 

 Sergio López, wicedyrektor ds. paliw kopalnych i energii 

Wicedyrektor wyjaśnił, że w Hiszpanii istnieje deficyt paliw kopalnych, a gaz na obszarze 

Marismas wydobywa się od roku 1988. Problemem jest brak możliwości modulowania rynku i 

ograniczenia oddziaływania na konsumentów – z tego względu powstał pomysł utworzenia 

magazynu gazu na obszarze Marismas. Projekty działają jako wzajemnie niezależne struktury. 

Projekt Marismas Occidental utworzono dekretem królewskim w 2011 r. i ma on wydajność 

1 600 MW/godz. Jest to mały magazyn, lecz umożliwia dostosowanie dostaw gazu do popytu 

na rynku gazu. Cztery projekty gazowe w Doñanie połączono w jedną grupę w latach 2006–

2007. W 2010 r. Marismas Occidental otrzymał deklarację oddziaływania na środowisko, a w 

2013 r. pozostałe trzy projekty uzyskały deklaracje. Projekty są zgodne z obowiązującymi 

przepisami i posiadają pozytywne opinie. 

Głos zabrał Pál Csáky, stwierdzając, że przeprowadzenie niezależnej oceny tych czterech 

projektów chyba nie było najlepszym rozwiązaniem, a ponadto nie przeprowadzono oceny 

aktywności sejsmicznej. Zważywszy, że społeczeństwo andaluzyjskie jest temu przeciwne, być 

może Doñana nie jest najodpowiedniejszym miejscem na realizację tego projektu. Zapytał, czy 

rozważa się możliwość przeprowadzenia łącznej oceny czterech projektów z uwzględnieniem 

ewentualnej aktywności sejsmicznej na tym obszarze. 

Wicedyrektor ds. paliw kopalnych i energii odpowiedział, że gdy przeprowadzano ocenę 

oddziaływania na środowisko w 2008 r., nie brano pod uwagę aktywności sejsmicznej, lecz 

inwestor przedstawił badania sejsmiczne w późniejszym czasie. 
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W latach 2010–2013 opinia publiczna nie wyrażała sprzeciwu wobec projektu i nie było niemal 

żadnych uwag. Na etapie udzielania zezwolenia przedstawiono analizy sejsmiczne i faktycznie 

na obszarze Marismas Occidental zainstalowano sejsmografy, a protokoły dotyczące 

aktywności sejsmicznej zatwierdził IGME. Utworzono komisję dwustronną z udziałem 

przedstawicieli państwa i rządu Andaluzji, aby rozstrzygnąć kontrowersje związane z OOŚ. 

Miltiadis Kyrkos stwierdził, że administracja musi podjąć kroki w Doñanie, że laguny 

wysychają i że wpływa to na różnorodność biologiczną i gatunki. Doñana umiera, nie ma 

deszczu i nadal eksploatuje się nielegalne studnie. W odniesieniu do gazu stwierdził, że organy 

administracji dały zielone światło jednemu projektowi, ale zarówno składający petycje, jak i 

eksperci wyrażają sprzeciw i są innego zdania. Podobnie Rzecznik Praw Obywatelskich mówi 

jedno, a przedsiębiorstwo co innego. 

Dyrektor generalny ds. wody odpowiedział, że poziom zwierciadła warstwy wodonośnej 

poprawia się w wyniku podjętych środków (likwidacja nielegalnych studni, lepsza kontrola i 

wykup farm), a także kontrolowania wydobycia wody z legalnych studni. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, przewodniczący Konfederacji Hydrograficznej 

Gwadalkiwiru 

Przewodniczący wyjaśnił, że gospodarka wodna w Doñanie podlega opracowanemu przez 

Konfederację rocznemu planowi poboru, który reguluje wykorzystanie wody i jej transfer 

kanałami wód powierzchniowych. Stwierdził, że w najgorszym stanie jest jednolita część wód 

La Rocina. Zwiększenie nadzoru i kontroli oraz liczby stosowanych środków pozwoli na 

likwidację nielegalnych studni i uregulowanie kwestii istniejących studni. Poprawi się 

skuteczność nawadniania. Rolnicy przechodzą z korzystania z wód podziemnych na stosowanie 

wód powierzchniowych (z kanałów ze zlewni Tinto Odiel). Przyznał jednak, że należy 

dostosować sytuację społeczną do istniejących warunków, i opowiedział się za uregulowaną 

działalnością gospodarczą. 

Florent Marcellesi zapytał, jak projekt gazowy wpisuje się w plany ministerstwa w przypadku 

braku możliwych rozwiązań alternatywnych dla magazynu gazu i czy bierze się pod uwagę 

ewentualne rekompensaty w przypadku zmian w projekcie, ponieważ przedsiębiorstwo gazowe 

żąda 350 mln EUR, gdyby tak się stało. W odniesieniu do postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczętego przez Komisję dotyczącego problemu 

gospodarki wodnej w Doñanie zapytał, czy dostosowano się do zaleceń Komisji, ponieważ 

źródłem problemu jest otoczenie parku, które oddziałuje w perspektywie średnio- i 

długoterminowej na park narodowy. 

Sekretarz stanu ds. energii odpowiedział, że gdyby dzisiaj rozpatrywano sprawę pozwolenia na 

magazyn gazu na takich warunkach, ministerstwo by go nie udzieliło. Gdy opracowywano 

plany w dziedzinie gazu, korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych było dopiero w fazie 

początkowej. Jednak należy rozwiązać powstałą sytuację administracyjną, z zachowaniem 

pewności prawa i starannością w kwestii zajmowanego stanowiska. 

Wicedyrektor ds. paliw kopalnych i energii odpowiedział, że w 2006 r. projekty w dziedzinie 

gazu miały postać 16 różnych projektów, które połączono w cztery. Poddano je ocenie w tym 

czasie i nie wprowadzono zmian. Gdyby tak było, wymagałyby one nowej deklaracji 

oddziaływania na środowisko. 
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Dyrektor generalny ds. wody, odnosząc się do postępowania w sprawie uchybienia 

zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczącego nadmiernej eksploatacji warstwy 

wodonośnej w Doñanie, powiedział, że otrzymano wezwanie do usunięcia uchybienia oraz 

uzasadnioną opinię, na którą ministerstwo udzieliło odpowiedzi. 

Należy jednak sprawdzić, jak funkcjonuje warstwa wodonośna według danych IGME, i na 

podstawie tych danych określić maksymalny poziom poboru za pomocą „Rocznego planu 

Konfederacji w zakresie poboru wody” (ma to zastosowanie do La Rociny i rozszerza się na 

Almonte Marismas). W kolejnym planie hydrologicznym rozważa się utworzenie wspólnoty 

nawadniającej w Almonte Marismas oraz ocenę ilościową poboru i jego oddziaływania. 

Doñana odgrywa rolę kontrolną w zlewni Gwadalkiwiru. 

Pál Csáky zabrał głos, pytając o liczenie nielegalnych studni. Odpowiedziano mu, że 

ministerstwo chce je zlikwidować, lecz jest to trudne, ponieważ za sankcje odpowiada 

Konfederacja. Należy dokonać przeglądu koncesji wodnych. Ministerstwo zamierza w 

przyszłości nasilić działania w zakresie ochrony i zwiększyć obecność strażników oraz 

zainstalować piezometry do kontroli studni. Wolą ministerstwa jest, aby jednolita część wód 

została odtworzona. Istnieją alternatywne zasoby dla rolnictwa, takie jak wody 

powierzchniowe. Działalność człowieka należy dostosować do potrzeb ochrony środowiska. 

Sekretarz stanu ds. energii odpowiedział, że ministerstwo dba o interes ogółu oraz że wraz z 

rządem Andaluzji i z Ministerstwem Rolnictwa zostaną przyjęte środki w odniesieniu do 

rozprzestrzenionego zanieczyszczenia azotanami. Jeśli chodzi o poziom warstwy wodonośnej, 

stwierdził, że jest on zależny od klimatu i poprawia się; natomiast co do kompleksu lagun – 

poziom wody spadł, ponieważ ich otoczenie porasta roślinność drzewiasta i parowanie jest 

wyższe z powodu wzrostu temperatury. Zmiana klimatu ma również wpływ na Doñanę. 

Jeśli chodzi o badanie sejsmologiczne, wprawdzie zostało ono przedstawione przez 

przedsiębiorstwo, lecz było przedmiotem oceny IGME. Na koniec stwierdził, że być może 

obecnie nie zrealizowano by projektu gazowego, lecz trzeba rozwiązać sytuację z zachowaniem 

maksymalnej pewności prawa. 

Pál Csáky, przewodniczący delegacji, złożył podziękowania w związku z wizytą oraz wyraził 

zadowolenie z jej konstruktywnego charakteru i chęć lepszego zrozumienia kwestii związanych 

z zarządzaniem wodą w Doñanie, a także implikacji projektów gazowych dla środowiska w 

parku. Wyjaśnił, że rezultaty dyskusji oraz wizyt zrealizowanych w poprzednich dniach w 

Parku Narodowym Doñana oraz spotkania ze składającymi petycje i różnymi organami władzy 

pomogą delegacji w opracowaniu odpowiednich zaleceń. 
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Uwagi ogólne 

Podczas wizyty delegacja zauważyła, że dialog musi być bardziej owocny i że należy 

przywrócić zaufanie między składającymi petycje a właściwymi organami publicznymi. 

Ogólnie organy władzy, rolnicy, organizacje rolników i Konfederacja Hydrograficzna 

Gwadalkiwiru utrzymywali, że stan warstwy wodonośnej w Doñanie spełnia wymogi ramowej 

dyrektywy wodnej i że warstwa jest na etapie regeneracji; składający petycje i naukowcy byli 

całkowicie odmiennego zdania. Ponadto naukowcy sygnalizowali możliwe naruszenia 

dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej, np. niedobór wód powierzchniowych z powodu 

suszy panującej w całej Hiszpanii od czterech lat oraz zanieczyszczenie i zły stan jednolitej 

części wód, co wpływa na różne miejsca w obrębie sieci Natura 2000.  

Podczas wizyty zwrócono uwagę na niedobór wody na południu Hiszpanii wynikający ze 

zmiany klimatu, działalności turystycznej i potrzeb w zakresie nawadniania. Aby zapewnić 

pilną regenerację warstwy wodonośnej, należy kontynuować odpowiednie działania, takie jak 

ograniczenie poboru wody i zezwalanie wyłącznie na legalne odwierty. 

Naukowcy wykazali, w jaki sposób eksploatacja Doñany może wpływać na spadek liczby 

gatunków, i zaproponowali możliwe sposoby na złagodzenie jej skutków w parku narodowym, 

którego powierzchnia jest chroniona dyrektywą siedliskową i dyrektywą ptasią oraz konwencją 

ramsarską, a także stanowi rezerwat biosfery UNESCO. Różne zainteresowane strony 

(naukowcy, eksperci i ekolodzy) wskazywały problemy dotyczące warstwy wodonośnej 

Doñany, tj. nielegalne studnie i zanieczyszczenie wody. Działania już podjęte w tym zakresie 

dostrzeżono w ostatnim sprawozdaniu UNESCO. 

W trakcie wizyty delegacja uważnie przeanalizowała projekt budowy gazociągu i magazynu 

gazu w Doñanie składający się z czterech podprojektów: Aznalcázar, Marismas Oriental, 

Marismas Occidental i Saladillo. Delegacja otrzymała opinie lokalnych organów administracji 

i niektórych organizacji, które mają wątpliwości, czy przeprowadzono odpowiednią analizę 

synergistycznego i skumulowanego oddziaływania czterech projektów na środowisko, 

a w szczególności na obszary sieci Natura 2000. Delegacji powiedziano również, że według 

nich badania na temat aktywności sejsmicznej na obszarze projektu przeprowadzono z 

opóźnieniem i nie uwzględniono ich w stosownym momencie w ocenie oddziaływania na 

środowisko. 

Z uwagi na implikacje projektu gazowego dla środowiska przyrodniczego Doñany delegacja 

uznała, że ze względu na ochronę niepowtarzalnego ekosystemu i uwzględniwszy zasadę 

ostrożności, konieczne byłoby przeprowadzenie dodatkowej, zintegrowanej oceny czterech 

projektów gazowych, obejmującej analizę sejsmiczną; wzmocniłoby to niezbędną analizę 

skumulowanych i synergistycznych efektów projektu jako całości. 

Delegacja ma również świadomość, że dla odwrócenia sytuacji należałoby rozważyć 

zastosowanie środków z poszanowaniem procedur, maksymalnym bezpieczeństwem i 

gwarancjami prawnymi dla zainteresowanych stron. 
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Delegacja wyjaśniła, że państwa członkowskie mają obowiązek wdrażać i stosować prawo 

Unii, a wszelkie problemy należy rozwiązywać w pierwszej kolejności na szczeblu lokalnym, 

regionalnym lub krajowym, w drodze dialogu i współpracy między organami administracji i 

obywatelami. 

Zalecenia 

Komisja Petycji: 

1. podkreśla, że ze względu na swoje strategiczne położenie Doñana jest wyjątkowym 

środowiskiem pod względem różnorodności biologicznej należącym do największych w 

Europie, charakteryzuje się dużą różnorodnością ekosystemów, bogatą florą i fauną 

obejmującą gatunki krytycznie zagrożone, takie jak orzeł cesarski, ryś iberyjski oraz żółw 

śródziemnomorski, i leży na corocznym szlaku migracyjnym milionów ptaków; 

2. uważa, że należy dalej wdrażać model gospodarki wodnej w Hiszpanii, uzależniając – tak 

jak ma to miejsce obecnie – wszelką ewentualną dystrybucję użytkową od spełnienia 

wymogów środowiskowych ramowej dyrektywy wodnej i planu hydrologicznego 

Gwadalkiwiru i uwzględniając wymogi środowiskowe i społeczno-ekonomiczne; 

3. zwraca się do Komisji o sprawozdanie na temat bieżących prac związanych z petycjami 

nr 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 i 0260/2018 oraz wszelkich otwartych 

zawiadomień o naruszeniach dotyczących eksploatacji warstwy wodonośnej w Doñanie, 

a także projektów gazowych na tym obszarze, ponieważ istnieje pilna potrzeba dalszego 

poszukiwania rozwiązań, aby – przez ograniczenie presji wywieranej na ekosystemy, 

dopasowanie do zrównoważonego modelu rolnictwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego i społecznego tego obszaru – zapobiec niszczeniu Doñany; 

4. zwraca się do Komisji o ścisłe nadzorowanie sytuacji w Doñanie w ramach przyszłego 

sprawozdania ze stosowania ramowej dyrektywy wodnej, podobnie jak czyni to już 

Konfederacji Hydrograficzna Gwadalkiwiru; wzywa Komisję, by monitorowała sposób 

stosowania europejskiego prawodawstwa w odniesieniu do drugiego cyklu planu 

gospodarowania wodami w dorzeczu Gwadalkiwiru; 

5. wzywa organy władzy krajowej, by nadal współpracowały z organami władz regionalnych 

i lokalnych, organizacjami pozarządowymi, naukowcami, rolnikami, przedstawicielami 

organizacji zawodowych rolników i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i 

podjęły z nimi konstruktywny dialog w celu przekształcenia obecnego, ważnego (jak 

uznało UNESCO w ostatnim przeglądzie z 2016 r.) planu działania w plan holistyczny i 

wykonalny, obejmujący środki niezbędne do regeneracji warstwy wodonośnej; 

6. wyraża ubolewanie z powodu zezwolenia przez władze lokalne na użytkowanie gruntów 

zaklasyfikowanych jako leśne do m.in. uprawy truskawek, a także z powodu wiercenia 

studni bez zezwolenia; wzywa zatem do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu 

powstrzymania tych praktyk; 

7. zwraca się do organów władz krajowych, regionalnych i lokalnych oraz do Konfederacji 

Hydrograficznej Gwadalkiwiru o kontynuację współpracy i zachęcanie do likwidacji 

wszystkich nielegalnych studni oraz – jako środek profilaktyczny – niezwłoczne 
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przerwanie obecnego nielegalnego poboru i nielegalnych ujęć wody, a także położenie 

kresu korzystaniu z infrastruktury nieposiadającej zezwoleń (ujęcia ze strumieni, zbiorniki) 

przez jej natychmiastowy demontaż; apeluje również o ochronę inspektorów i wsparcie ich 

pracy przez zwiększenie obecnych zasobów materialnych i kadrowych; wzywa do 

poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia obecności pracowników ochrony i policji, a 

także do uruchomienia odpowiednich procedur nakładania sankcji na właścicieli takiej 

infrastruktury; 

8. wzywa władze krajowe do przeprowadzenia transferu 19,9 hm3 wody z dorzecza Tinto-

Odiel-Piedras do dorzecza Gwadalkiwiru, zgodnie z tym, co w październiku 2018 r. 

zatwierdziły Kortezy Generalne Hiszpanii, oraz do wykonania prac związanych z tym 

transferem; 

9. wzywa Komisję i Parlament Europejski, by uwzględniły i uznały, tak jak uczyniło to 

UNESCO w 2016 r., wysiłki organów administracji i ścisłe monitorowanie przez nie stanu 

wód gruntowych oraz zwraca uwagę na specjalny plan zarządzania strefami nawadniania 

położonymi na obszarze lasów Doñany, sporządzony i zatwierdzony przez organy 

administracji regionalnej w 2014 r., plan hydrologiczny Gwadalkiwiru i rzek Tinto-Odiel-

Piedras z 2017 r. przygotowany przez Konfederację Hydrograficzną Gwadalkiwiru czy 

sporządzoną przez ten sam organ administracji niedawną „deklarację ryzyka”, która 

dodatkowo wzmocni kontrolę; 

10. wzywa właściwe organy administracji oraz władze gmin, organizacje ekologiczne, 

rolników i stowarzyszenia rolnicze z tego obszaru do zapewnienia zgodności ze 

specjalnym planem gospodarowania i zgłaszania nowych projektów, które mogłyby 

stanowić zagrożenie dla sektora i wizerunku rolnictwa w Doñanie; 

11. wzywa do przyjęcia i stosowania planu eksploatacji warstwy wodonośnej; wzywa do 

ustalenia zapotrzebowania ekosystemów Doñany na wodę, aby osiągnąć cele ochrony 

określone uprzednio dla obszaru chronionego; apeluje o ułatwienie realizacji planu; 

postuluje ułatwienie realizacji planu oraz przeznaczenie środków z Andaluzyjskiego 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na poprawę praktyk nawadniania stosowanych 

przez rolników; wzywa również do opracowania linii pomocy publicznej służących 

wdrażaniu systemów przyjaznych dla środowiska; 

12. apeluje o skuteczniejsze oczyszczanie wody wpływającej do Doñany i zmniejszenie 

ogólnego zanieczyszczenia wynikającego z działalności rolniczej i przemysłowej; 

zauważa, że nie każda działalność rolnicza na obszarze Huelvy, a tylko nielegalne i 

niekontrolowane pozyskiwanie wody, stanowi zagrożenie dla Parku Narodowego Doñana; 

zwraca uwagę na to, jak ważne jest zmniejszenie deficytu wody przez powstrzymanie 

nielegalnego i niekontrolowanego poboru wody, a także zapewnienie rolnikom 

niezbędnych zasobów i technologii, które pozwoliłyby im dostosować się do wyzwań 

związanych ze zmianą klimatu, aby zbilansować zrównoważenie środowiskowe obszaru i 

rozwój gospodarczy; wnioskuje o zapewnienie prawidłowego oczyszczania i ciągłej 

kontroli wody wpływającej do Doñany; zauważa z zaniepokojeniem, że ilość wody, która 

ma być uzdatniana, przekracza faktyczną wydajność oczyszczalni, zwłaszcza w okresie 

letnim; wzywa Komisję, aby uruchomiła specjalny plan na rzecz zrównoważoności i 

ochrony parku Doñana i jego okolicy;  

13. apeluje o dalszą poprawę gospodarki wodnej w Doñanie i koordynację między organami 
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administracji; wnioskuje o zarządzanie oparte na podstawach naukowych i technicznych 

oraz aktywny udział społeczeństwa, aby angażować stowarzyszenia ekologiczne, 

społeczność lokalną, legalnie gospodarujących rolników i przedstawicieli organizacji 

zawodowych rolników oraz użytkowników wody w podejmowanie decyzji, co pozwoli im 

zrozumieć wartość, jaką Doñana i jej ekosystemy wnoszą w jakość ich życia i działalność 

gospodarczą na tym obszarze, zawsze pod warunkiem spełnienia rygorystycznych 

kryteriów zrównoważenia środowiskowego zgodnie z unijnymi zasadami zapobiegania i 

ostrożności, a także uczestniczyć w usprawnianiu zarządzania i ograniczaniu presji; 

14. mając na uwadze, że zmiana klimatu jest dodatkowym czynnikiem zmniejszającym zasoby 

wodne Doñany oraz że walka z nią jest jednym z największych wyzwań na przyszłość, 

wzywa Komisję do wprowadzenia planów awaryjnych służących zapobieganiu skutkom 

zmiany klimatu lub ich spowolnieniu; wzywa Komisję, aby wspierała i wzmacniała 

projekty badawcze dotyczące trwałości zasobów wodnych w Europie Południowej, takie 

jak PRIMA w ramach programu „Horyzont 2020”, które będą kontynuowane w ramach 

programu „ Horyzont Europa”; 

15. wzywa władze gminne, regionalne i krajowe, aby wraz z UE uruchomiły plan zapobiegania 

i rewitalizacji parku Doñana w celu poprawy stanu jego zasobów naturalnych i jego 

ochrony; 

16. wzywa wszystkie organy odpowiedzialne za projekt gazowy w Doñanie do 

przeprowadzenia dodatkowej zintegrowanej oceny czterech projektów gazowych 

(Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental i Aznalcázar), łącznie z analizą 

sejsmiczną, a także niezbędnej analizy skumulowanych i synergistycznych efektów 

projektu jako całości; wzywa właściwe organy do stosowania zasady ostrożności, aby 

zachować ten wyjątkowy ekosystem; przypomina o konieczności przeanalizowania 

środków zgodnych z procedurą prawną i zapewniających zaangażowanym stronom 

maksymalne bezpieczeństwo i gwarancje prawne. 

17. podkreśla swoje głębokie zaniepokojenie zatwierdzeniem częściowego zezwolenia na 

prowadzenie prywatnego projektu magazynowania gazu w podglebiu Doñany bez 

wymagania wszechstronnej i kompletnej oceny oddziaływania na środowisko obejmującej 

ocenę sejsmiczną i ocenę łącznego oddziaływania; przypomina, że projektu nie można 

dzielić na cztery różne podprojekty, aby uniknąć oceny jego łącznego oddziaływania; 

wzywa Komisję, by przeanalizowała całą dokumentację i złożyła pisemne sprawozdanie 

na temat adekwatności ocen oddziaływania na środowisko, przedstawionych w czterech 

oddzielnych częściach, oraz procedury podziału na cztery części, w zestawieniu z oceną 

uwzględniającą skumulowane efekty ogólnego ryzyka, a także, aby zweryfikowała, czy w 

ocenach tych przeanalizowano ogólne zagrożenia sejsmiczne; apeluje do Komisji o 

uwzględnienie sprawozdania Naczelnego Ośrodka Badań Naukowych, sprawozdania 

andaluzyjskiego rzecznika praw obywatelskich oraz sprawozdania Instytutu Geologii i 

Górnictwa Hiszpanii; uważa, że w takiej sytuacji projekt nie powinien był otrzymać 

pozytywnej deklaracji oddziaływania na środowisko i wzywa do jej cofnięcia; 

18. wzywa właściwe organy do przeprowadzenia zwłaszcza, zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, oceny ekonomicznej uwzględniającej 

koszty wszelkich możliwych prac niezbędnych do odwrócenia sytuacji w przypadku 

katastrofy związanej z operacjami magazynowania gazu, a także do zgłoszenia 
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niezbędnych środków, które należy podjąć, oraz ich kosztów w przypadku wystąpienia 

poważnych wypadków lub katastrof związanych z projektem gazowym; podkreśla, że taka 

ocena powinna być przeprowadzona zgodnie ze wspólną metodyką stosowaną w ocenie 

ryzyka wystąpienia najgorszych katastrof, a mianowicie powinna obejmować wszystkie 

zagrożenia, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub zanieczyszczenie warstwy wodonośnej, 

oraz powinna zawierać szczegółowy wykaz strat środowiskowych, społecznych i 

gospodarczych oraz szacunkowy koszt hipotetycznej odbudowy; uważa również, że aby 

dać organom kompletne narzędzie analizy ryzyka, kwantyfikacja ta powinna obejmować 

wartość wewnętrzną strat środowiskowych w ekosystemach, a także strat społecznych i 

gospodarczych, poczynając od sektorów rolnictwa i turystyki; 

19. wzywa Komisję – mając na uwadze wysoką wartość dodaną Parku Narodowego Doñana 

dla UE oraz możliwe ryzyko związane z pracami w zakresie wydobycia i magazynowania 

gazu (przez zatłaczanie), możliwe konsekwencje, które nie zostały zbadane (wcześniejszy 

podobny przypadek w Hiszpanii – El Castor – ujawnił zagrożenia sejsmiczne nieodłącznie 

związane z tego rodzaju infrastrukturą) – do wydania orzeczenia w sprawie zasadności 

stosowania zasady ostrożności i związanego z tym zaprzestania realizacji projektów w 

zakresie magazynowania gazu; zaleca wszystkim właściwym organom współpracę w celu 

natychmiastowego zawieszenia wszystkich przyznanych pozwoleń do czasu usunięcia 

wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w związku z oceną oddziaływania na 

środowisko; apeluje o tymczasowe wycofanie się z tych prac oraz niezwłoczne 

wstrzymanie jakichkolwiek dalszych kroków związanych z projektem gazowym, aby 

zapewnić poszanowanie unijnych zasad zapobiegania i ostrożności; sugeruje podjęcie 

niezbędnych kroków prawnych w celu zakończenia całego projektu Marismas; 

20. uważa, że w kontekście ogólnego obrazu i perspektyw na przyszłość energetyki w 

Hiszpanii infrastruktura magazynowania gazu w Doñanie jest przestarzałym projektem; 

21. podkreśla, że hiszpańskie Ministerstwo Transformacji Ekologicznej uznało, że magazyn 

gazu w Doñanie nie jest już uważany za projekt mający strategiczne znaczenie w systemie 

dostaw energii; 

22. wzywa Komisję Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Parlamentu Europejskiego, by opracowała projekt sprawozdania w sprawie adekwatności 

projektu wydobycia i magazynowania gazu (przez zatłaczanie) oraz jego skutków dla 

Parku Narodowego Doñana i kompatybilności z nim; 

23. apeluje do Komisji o zmianę rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności, tak aby 

można było dokonać oceny ekonomicznej zasobów naturalnych w parkach w obrębie sieci 

Natura 2000 w celu umożliwienia renaturalizacji po klęskach żywiołowych; stwierdza, że 

środowisko ma istotną wartość społeczną i ekonomiczną i należy ją uwzględniać przy 

naprawie szkód; zauważa, że w ubiegłym roku w konsekwencji zmian klimatu pożar 

zniszczył część parku, ale rehabilitację przeprowadzono bez udziału EFS; 

24. postuluje przeznaczenie większych funduszy UE na ochronę Doñany i wszystkich parków 

narodowych objętych siecią Natura 2000 oraz wspieranie alternatywnych 

zrównoważonych działań na tym obszarze; 

25. wzywa Komisję i Parlament, by uznały, że Park Narodowy Doñana nadal jest jednym z 

miejsc o największej różnorodności biologicznej w UE, w związku z czym został wpisany 
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na listę światowego dziedzictwa, i jest lubiany i doceniany przez europejskich obywateli; 

26. uważa, że z uwagi na emblematyczną wyjątkowość Doñany i jej status światowego 

dziedzictwa UNESCO ochrona parku leży w interesie ogólnym, dlatego też konieczne jest 

zagwarantowanie odpowiedniego zarządzania w odniesieniu do decyzji, które mogą mieć 

wpływ na jego przyszłość; podkreśla, że oprócz kryteriów pewności prawa i gwarancji 

prawnych każda z zainteresowanych stron powinna być odpowiednio informowana i we 

właściwym czasie otrzymać możliwość rzeczywistego udziału w procesie decyzyjnym. 
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