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L-objettiv 

Iż-żjara ta' spezzjoni f'Doñana saret bil-għan li tiltaqa' fuq il-post mal-petizzjonanti tal-

petizzjonijiet 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 u 0260/2018, u tidħol fi djalogu 

mal-awtoritajiet reġjonali u nazzjonali biex tifhem aħjar l-aspetti differenti tal-allegat nuqqas 

ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE, fiż-żona protetta ta' Doñana, f'Huelva. 

Il-Park Nazzjonali ta' Doñana huwa l-akbar riżerva naturali fi Spanja. Dan għandu varjetà 

wiesgħa ta' ekosistemi u jospita bosta speċijiet ta' annimali selvaġġi. Storikament, l-ekosistema 

ilha tiġi mhedda kontinwament mill-iskular tal-bwar, mill-użu tal-ilma għall-agrikoltura 

intensiva u mit-tniġġis tal-ilma. Il-Park Naturali ta' Doñana jinsab fi ħdan in-netwerk 

Natura 2000 (ES0000024, ES6150009 u ES6180005), u għaldaqstant huwa protett mid-

Direttiva 92/43/KEE u mid-Direttiva 2009/147/KE dwar il-ħabitats u l-għasafar. 

Il-petizzjonijiet jopponu proġetti relatati mal-estrazzjoni, il-ħażna u t-trasport tal-gass fiż-żona, 

kif ukoll l-użu illegali tal-ilma ta' taħt l-art għall-agrikoltura intensiva, li huma inkompatibbli 

mal-leġiżlazzjoni ambjentali tal-UE. 

L-Erbgħa, 19 ta' Settembru 2018 - Sivilja 

Laqgħa mal-petizzjonanti f'Sivilja fid-19 ta' Settembru 

 Javier Castroviejo f'isem il-Club Doñana, Petizzjoni 0907/2009 

Il-Club Doñana huwa assoċjazzjoni b'40 sena esperjenza fil-konservazzjoni ta' Doñana u ħafna 

mill-membri tiegħu huma xjentisti; il-petizzjonant huwa d-direttur tal-Istazzjon Bijoloġiku ta' 

Doñana. Il-petizzjonant spjega l-importanza ta' akwiferi ta' taħt l-art u l-ilmijiet tal-wiċċ fiż-

żona ramlija ta' Doñana, li huwa ddeskriva bħala kuritur bijoloġiku mis-Sierra Morena. Huwa 

kkundanna l-ksur sistematiku tad-direttivi tal-UE u d-dewmien fl-implimentazzjoni tagħhom, 

kif ukoll in-nuqqas ta' politiki tal-awtoritajiet f'termini ta' prevenzjoni u prekawzjoni fir-rigward 

tal-konservazzjoni ta' Doñana. Fil-fehma tiegħu, kien jeħtieġ li jiġu investigati l-ġestjoni 

ineffiċjenti tal-park u l-investimenti ta' miljuni ta' euro li saru mill-Kummissjoni Ewropea. Il-

park kien jinsab f'punt li ma setax jitreġġa' lura, għaliex skont ix-xjentisti, dan kien mhedded 

minn: tniġġis minn metalli tqal f'Huelva; minn 10 sa 15-il ettaru ta' kultivazzjoni intensiva; 

speċijiet invażivi; u sfruttament żejjed tal-akwifer 27, li kien qed jikkawża l-inżul tal-artijiet 

mistagħdra. L-alterazzjonijiet fis-sistemi tal-akwifer biddlu ċ-ċiklu idroloġiku, filwaqt li 

kkawżaw it-telf tal-bijodiversità u l-ispeċijiet ġew mhedda (eż. Il-papra ta' rasha bajda, l-

isturjun, il-fenek). Il-Park Nazzjonali ta' Doñana kien mhedded ukoll mill-għelejjel li tħawlu fl-

għelieqi tal-madwar, bħar-ross, il-frawli u l-cranberries. Il-bwar kienu konnessi ma' 

Guadalquivir fl-1957, madankollu llum dan m'għadux il-każ minħabba d-digi li nbnew, li 

wasslu għal bidliet kbar fil-veġetazzjoni: il-bwar bdew jisparixxu u l-mergħat bdew javvanzaw. 

Il-bwar ġew mhedda serjament u l-konservazzjoni tagħha kellha tingħata l-ogħla prijorità. 

 Pilar González Modino, f'isem l-Assoċjazzjoni tar-rebbiegħa ta' Andalusija 

[Asociacion Primavera Andaluza], Petizzjoni 0257/2013 

Doñana kienet tagħmel parti mir-reġjun okkupat mit-Turdetani, poplu tal-qedem ta' qabel ir-

Rumani li, skont il-ġeografu Grieg Strabo, kien l-aktar poplu ċivilizzat fl-Iberja u antenat taċ-

ċivilizzazzjoni ta' Tartessos. Dan ma kienx importanti biss għal raġunijiet bijoloġiċi iżda anke 
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għall-kultura u ċ-ċivilizzazzjoni tagħha. Hija wissiet li l-introduzzjoni ta' faċilitajiet għall-ħażna 

tal-gass kienet se tipperikola l-wirt emozzjonali tal-Andalusjani. L-estrazzjoni tal-gass, li 

tinvolvi t-tħaffir f'kompartimenti tal-gass, kellha riskju sismiku ovvju u kienet immotivata mill-

interessi korporattivi tal-kumpaniji tal-enerġija u mhux mill-ħtiġijiet tal-provvista tal-gass tal-

pubbliku.  L-attività tal-bniedem tinsab fil-periklu wkoll. In-nar li seħħ is-sena li għaddiet 

f'Doñana wera r-riskju potenzjali li jirriżulta mill-introduzzjoni tal-faċilitajiet għall-ħażna tal-

gass. 

 Antonio Maíllo Cañadas, li jirrappreżenta lill-petizzjonant Pedro Jiménez San José, 

f'isem Izquierda Unida de Huelva, Petizzjoni 0051/2013 

Ir-rappreżentant tal-petizzjonant sostna li Doñana mhijiex adattata għall-ħażna tal-gass. Dan 

kien proġett li poġġa l-akwiferi f'riskju u ħoloq riskju għoli ta' terremoti fiż-żona, filwaqt li 

wassal għal instabbiltà. Dan se jkollu effett fuq l-ambjent minħabba l-isfruttament żejjed tal-

akwiferi, kemm legalment kif ukoll illegalment. Huwa kkritika l-fatt li l-proġett tal-gass ġie 

maqsum f'erba' proġetti u l-effetti kumulattivi ta' dawn il-proġetti ma ġewx evalwati. Fl-

opinjoni tiegħu, dan wassal għall-privatizzazzjoni tas-sottoswol ta' Doñana u l-użu spekulattiv 

ta' dan is-sottoswol. Huwa sostna li Doñana ma setgħetx tiġi ffrakassata minħabba ksur tar-

regoli u li t-tniġġis tal-akwiferi kien jeħtieġ li jiġi miġġieled, filwaqt li ttama li ż-żjara tgħin 

biex jiġi żgurat li l-azzjoni konġunta tal-PE u tal-pubbliku ġenerali tkun deċiżiva fil-

konservazzjoni ta' dan il-wirt. Huwa sostna li l-proġetti tal-gass m'għandhom garanzija ta' 

sikurezza u li ma twettqux studji xierqa biex tintwera s-sikurezza sismika sħiħa wara l-

injezzjonijiet tal-gass. 

 Rafael Gavilán Fernández, li jirrappreżenta lill-petizzjonant Aurelio González Peris, 

f'isem l-assoċjazzjoni Mesa de la Ría de Huelva, Petizzjoni 0085/2013 

Ir-rappreżentant tal-petizzjonant ikkundanna l-fatt li l-gvern reġjonali ta' Andalusija għażel il-

provinċja ta' Huelva biex tkun ċentru tal-produzzjoni, tal-ħżin u tad-distribuzzjoni tal-

karburanti fossili, u kkritika l-użu ta' Doñana bħala estensjoni tal-Polo Industrial Petroquímico 

de Huelva [iċ-ċentru petrokimiku industrijali ta' Huelva]. Billi dan tal-aħħar kien qabeż il-

kapaċità tal-ħżin tal-gass tiegħu, ġie deċiż li għandu jintuża s-sottoswol ta' Doñana biex jittaffa 

dan in-nuqqas. Huwa kkritika l-fatt li Repsol ilha topera fuq il-kosta ta' Doñana mill-1995 taħt 

il-konċessjonijiet magħrufa bħala "Poseidon Norte" u "Poseidon Sur" mingħajr valutazzjonijiet 

tal-impatt ambjentali. Barra minn hekk, huwa kkritika l-fatt li Enagás, bħala l-operatur tal-

faċilitijiet u tan-netwerks tal-ħżin tal-gass li kien mifrux madwar Doñana, kienet waħda mill-

kumpaniji li ddeċidew li jikkonvertu Doñana fi proġett tal-gass fuq skala kbira. Skont l-

assoċjazzjoni Mesa de la Ría, mhux biss għandhom jiġu evalwati l-erba' fażijiet li fihom ġie 

diviż il-proġett ta' Gas Natural b'mod konġunt, iżda wkoll għandhom jiġu analizzati flimkien 

ma' dawk li qed jiġu żviluppati bħalissa minn Repsol u Enagás. It-theddida tal-gass fuq Doñana 

rriżultat mill-azzjonijiet ta' tliet kumpaniji, u għalhekk kien meħtieġ li l-attivitajiet kollha 

tagħhom jiġu evalwati flimkien fir-rigward tal-impatt tagħhom fuq il-bilanċ naturali delikat ta' 

Doñana. 

Ir-rappreżentant tal-petizzjonant enfasizza r-riskju sismiku enormi kkawżat mill-injezzjoni ta' 

gass f'Doñana, billi s-sitwazzjoni ġeoloġika tas-sottoswol kienet ferm aktar kumplessa minn kif 

kien il-każ taħt il-proġett Castor. B'riżultat ta' dan, il-gvern kellu jħallas aktar minn 

EUR 1.3 biljun bħala kumpens lill-kumpanija tal-kostruzzjoni ta' din il-faċilità ta' injezzjoni tal-
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gass. Huwa kkritika wkoll il-fatt li l-kumpanija Gas Natural qassmet il-proġett tal-ħżin tagħha 

f'erba' fażijiet biex tfixkel lill-awtoritajiet lokali u tikseb il-permessi ambjentali meħtieġa. 

L-attività industrijali kienet qed isseħħ qrib ir-residenti ta' Huelva u għalhekk din kienet qed 

tikkundannahom għal sottożvilupp, kif ukoll għar-riskji għas-saħħa u ambjentali li kienet 

tinvolvi tali attività. Huwa talab biex din is-sitwazzjoni titreġġa' lura u biex Doñana ma ssirx l-

estensjoni taċ-ċentru Petrokimiku ta' Huelva. 

Imbagħad tkellem is-Sur Csaky, filwaqt li fetaħ is-sessjoni tal-mistoqsijiet u t-tweġibiet. Huwa 

spjega li l-Kummissjoni Ewropea għamlet dikjarazzjoni dwar is-sitwazzjoni f'Doñana billi fl-

2014 nediet proċedura ta' ksur fir-rigward tal-isfruttament żejjed tal-akwiferi, u staqsa x'jista' 

jsir aktar. 

Warajh, tkellem is-Sur Castroviejo li akkuża lill-Kummissjoni Ewropea b'nuqqas ta' ċarezza 

fil-proċeduri tagħha u li ma infurmatx lill-pubbliku dwar il-ksur tar-regoli min-naħa tal-

awtoritajiet lokali. Huwa talab biex il-fondi tal-UE użati jiġu allokati bi prijorità assoluta għar-

restawr tal-bwar. 

Is-Sur Maillo tkellem dwar il-proġetti tal-gass, filwaqt li akkuża lill-awtoritajiet li fframmentaw 

il-proġetti u b'kunflitt ta' interessi min-naħa tal-kumpaniji tal-gass u tal-politiċi, li kienu qed 

jinjoraw ir-riskji sismiċi. 

Is-Sur Gavilán Fernández irrimarka li l-proġetti tal-gass ma kinux biss dawk ta' Gas Natural 

iżda wkoll dawk ta' Repsol u Enagás, li ma kinux soġġetti għal valutazzjoni ambjentali. Huwa 

kkritika l-fatt li t-tniġġis kien qed jgħaddi tul il-kosta ta' Doñana mill-breakwater ta' Huelva. 

Is-Sra. Modino talbet biex jiġi ppreservat il-wirt kulturali u etnografiku li jmur lura mal-elf 

sena: "il-Ġnien tal-Hespérides" u Tartessos instabu fis-sottoswol ta' Doñana u l-arkeoloġija 

tista' tikkonferma dan, u għaldaqstant il-gass m'għandux jinħażen taħt fdalijiet arkeoloġiċi 

prezzjużi. 

Is-Sur Kyrkos iddikjara li Doñana kienet mhedda mill-estrazzjoni ta' idrokarburi u staqsa x'effett 

kellha din il-forma ta' estrazzjoni fuq l-ambjent. Huwa staqsa kif aġixxew il-qrati fir-rigward 

tal-qsim tal-proġett f'erba' subproġetti, x'pożizzjoni ħadu l-awtoritajiet ta' Andalusija f'dan ir-

rigward, u kif se jinħażen il-gass. 

Is-Sra. Cabezón innotat li kien hemm regolamenti ta' protezzjoni differenti, peress li l-proġetti 

kienu jinsabu f'żoni differenti, u enfasizzat li fil-preżent, kien qed jopera biss il-proġett tal-

Marismas Occidental. Hija kkundannat il-frammentazzjoni tal-proġett u r-riskji sismiċi possibli 

involuti meta jiġi injettat il-gass fl-ispazji vojta li ħalliet l-estrazzjoni. 

Laqgħa f'Sivilja fid-19 ta' Settembru ma' Organizzazzjonijiet tas-Soċjetà Ċivili 

 Plataforma Salvemos Doñana u Ecologistas en Acción [Il-pjattaforma Ejjew Insalvaw 

Doñana u Ekoloġisti fl-Azzjoni]: Juan Romero u Abel Lacalle 

Is-Sur Romero ddikjara li l-organizzazzjoni kienet kontra l-użu taż-żona naturali protetta ta' 

Doñana u l-madwar tagħha biex tinħoloq faċilità għall-ħżin tal-gass naturali permezz ta' 

injezzjoni tal-gass fis-sottoswol mill-akwifer. Fi kliem ieħor, huwa kien kontra l-proġett ta' ħżin 
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industrijali magħruf bħala Marismas u s-subproġetti kollha tiegħu, li kienu mmexxija mill-

kumpanija Naturgy (Petroleum Oil & Gas España, S.A., sussidjarja ta' Gas Natural Fenosa). 

Huwa spjega li l-kumpanija kienet wirtet il-permessi u kienet ilha tiġbed il-gass naturali għal 

30 sena, iżda l-proġett Marismas kien inkorpora attività ġdida, li hija l-injezzjoni ta' gass 

naturali f'ħażniet ta' taħt l-art, wara li fl-2012 kienet applikat għall-permessi ġodda. Għalhekk, 

dan sar proġett enormi ta' estrazzjoni u injezzjoni tal-gass, li ġie maqsum f'erba' subproġetti 

biex ikun aktar faċli li jiġi pproċessat u implimentat. Dawn is-subproġetti ssemmew skont il-

post tagħhom f'Doñana: Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental u Aznalcázar. 

Is-subproġett Marismas Occidental, li jinsab fil-qalba tar-reġjun ta' Doñana, f'żona li f'dak iż-

żmien ma setgħetx tiġi inkluża fiż-żona protetta, kien l-uniku wieħed li kellu l-

awtorizzazzjonijiet kollha meħtieġa għall-implimentazzjoni tiegħu, u kien irrikjedi li jittieħdu 

dawn il-passi li ġejjin: 

It-trasformazzjoni tat-13-il bir li kienu jeżistu f'dak iż-żmien f'infrastruttura għall-ħżin tal-gass. 

Il-ftuħ u t-tħaddim ta'18-il bir ġdid, l-ewwel bl-estrazzjoni u mbagħad bl-injezzjoni. 

Il-bini ta' netwerk ta' pipelines tal-gass twil 65 kilometru mifrux maż-żona ta' Doñana. 

Il-Pjattaforma Salvemos Doñana kienet kontra dawn il-pjanijiet minħabba li r-rapporti xjentifiċi 

li saru minn organizzazzjonijiet uffiċjali tar-riċerka kkonfermaw li kien hemm riskju ta' 

sismiċità indotta li setgħet twassal għal katastrofi. Iċ-Ċentru Superjuri għar-Riċerka Xjentifika 

(l-akronimu Spanjol: CSIC) u l-Istitut Ġeoloġiku u tal-Minjieri ta' Spanja (l-akronimu Spanjol: 

IGME) ma eskludewx għalkollox il-possibbiltà ta' riskji sismiċi. Rapporti minn riċerkaturi mill-

Università ta' Huelva wrew ir-riskju ta' sismiċità indotta. Fl-opinjoni tagħhom, is-sismiċità 

kienet fatt ippruvat f'din iż-żona. Skont is-Sur Romero, kien hemm preċedent li ma rnexxiex: 

esperjenza simili li falliet f'Castellón (Spanja), magħruf bħala l-proġett ta' injezzjoni ta' gass ta' 

Castor, li qasam korp ta' ilma u kien ġie kkanċellat wara mewġa ta' terremoti fl-2013. 

Ecologistas en Acción kienu kontra l-pjanijiet minħabba li Doñana kienet żona protetta, u 

simbolu ta' konservazzjoni għall-Ewropa. Din kienet mużajk ta' bijotopi u riżerva ta' 

bijodiversità ta' 4,800 speċi, li jirrappreżentaw 75% tal-bijodiversità tal-Ewropa. Il-proġett 

Marismas u l-erba' subproġetti tiegħu naqsu milli jikkonformaw mar-regolamenti Spanjoli u 

Ewropej dwar l-ambjent kif ukoll fir-rigward tal-valutazzjoni ambjentali: "Minħabba li l-erba' 

proġetti huma marbuta mal-istess akwifer u l-istess sistema ta' saffi tettoniċi u qasmiet, 

nikkunsidra li r-riskju sismiku rrappreżentat minn dan il-proġett huwa biżżejjed biex jiġi 

applikat il-prinċipju ta' prekawzjoni u jsir impediment fuq l-approvazzjoni u l-eżekuzzjoni 

tiegħu, kif seħħ fil-passat bi proġetti u kwistjonijiet oħra li jistgħu jaffettwaw il-konservazzjoni 

ta' Doñana". F'Doñana, ġie affettwat akwifer wieħed biss: il-korpi tal-ilma ta' La Rocina u 

Almonte li kienu parti min-netwerk Natura 2000. 

Ecologistas en Acción għamlu referenza għall-erba' każijiet ta' ksur li ġejjin: 

1. Il-programmazzjoni mingħajr strateġija fl-2006 (mingħajr VAS) 

2. Il-frammentazzjoni tal-VIA - u impatti akkumulattivi 

3. Ma saritx analiżi tar-riskji sismiċi indotti (il-kawża C-50/09 ikkwotata UE kontra l-Irlanda) 

4. Sottovalutazzjoni tal-qasam ta' studju 
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 Il-World Wildlife Fund: Felipe Fuentelsaz u Juanjo Carmona 

Wara snin ta' nuqqas ta' azzjoni politika dwar l-agrikoltura illegali, l-akwifer li kien ta l-ħajja 

lil Doñana ġie eżawrit u miegħu l-ħabitats u l-ispeċijiet li kienu jagħmlu lil Doñana post uniku. 

L-ilment imressaq mid-WWF ġie sostnut mill-Ombudsman ta' Andalusija, mill-Ombudsman 

Spanjol u mill-Istazzjon Bijoloġiku ta' Doñana (CSIC). 

Is-sitwazzjoni kienet partikolarment inkwetanti meta wieħed iqis il-preġju tal-post, li kien kiseb 

it-titoli ta' Park Nazzjonali (1969), riżerva tal-bijosfera (1981), sit ta' Patrimonju Dinji tal-

UNESCO (1994), u art mistagħdra ta' importanza internazzjonali, fejn dan tal-aħħar ingħata 

bħala parti mill-Konvenzjoni ta' Ramsar dwar l-Artijiet Mistagħdra (1982). 

Skont id-WWF, id-data pubblika li għandna żvelat li l-ammont ta' ilma li jilħaq il-bwar kien 

naqas bi 80% meta mqabbel mal-livelli naturali tiegħu, u l-1,000 bir illegali u t-3,000 ettaru ta' 

għelejjel illegali komplew inixxfu l-akwifer li fuqu tiddependi s-sopravivenza ta' Doñana. L-

użu illegali u mhux sostenibbli tal-ilma kien qed jaffettwa serjament il-pajsaġġ naturali ta' 

Doñana, u wassal għat-telf tal-bijodiversità u t-tnixxif tal-għadajjar. 

L-evidenza xjentifika żvelat li l-korpi tal-ilma, kif ukoll l-ekosistemi taż-Żona Naturali ta' 

Doñana u l-inħawi tagħha, kienu agħar minn dak li ssuġġeraw id-dokumenti ta' ppjanar attwali, 

billi kienu qed jiksru l-istandards Ewropej bħad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u d-direttivi dwar 

il-ħabitats u l-għasafar. Xhieda ta' dan huma l-bidliet fil-veġetazzjoni, it-tnixxif tal-għadajjar, 

l-għajbien ta' diversi speċijiet ta' ħut, żieda fl-iskarsezza ta' xi speċijiet ta' għasafar flimkien 

mat-tixrid ta' ewtrofikazzjoni u ta' speċijiet invażivi. 

B'mod partikolari, il-konservazzjoni tal-ispeċijiet ta' għasafar tal-ilma li huma l-aktar fil-periklu 

kienet kompromessa serjament minħabba diversi raġunijiet ewlenin, fosthom, il-bidliet imposti 

mill-bniedem fir-reġim tal-għargħar tal-bwar. Id-direttivi tal-UE imponew obbligu li jiġu 

adottati miżuri speċjali ta' konservazzjoni rigward il-ħtiġijiet ekoloġiċi tal-ħabitats u tal-

ispeċijiet, sabiex jiżguraw stat ta' konservazzjoni favorevoli, kif ukoll is-sopravivenza u r-

riproduzzjoni tagħhom fiż-żona tad-distribuzzjoni tagħhom fil-każ tal-għasafar. 

B'mod ġenerali, is-sitwazzjoni tal-ilmijiet u l-istatus ta' konservazzjoni tal-bijodiversità 

f'Doñana kienu pjuttost negattivi. L-ekosistemi akkwatiċi ta' Doñana kienu soġġetti għall-

pressjonijiet tal-bidla globali, minn naħa waħda, u dawk speċifiċi għall-estrazzjoni u t-tniġġis 

tal-ilma ta' taħt l-art u tal-wiċċ min-naħa l-oħra. Dan affettwa direttament l-istat attwali ta' 

Doñana, iżda waqqaf wkoll milli jikkumpensa għall-effetti tat-tibdil fil-klima. 

Min-naħa tiegħu, fid-deċiżjoni tiegħu li ħa fl-2017 fir-rigward ta' Doñana, il-Kumitat tal-

Patrimonju Dinji tal-UNESCO wissa li "jinnota bi tħassib il-konklużjonijiet tar-rapport annwali 

tal-2016 tal-Konfederazzjoni Idrografika ta' Guadalquivir li jikkonferma li jekk jinżammu l-

livell attwali u l-użu ta' riżorsi ta' taħt l-art f'parti sinifikanti tal-korpi tal-ilma ta' taħt l-art, 

jikkompromettu l-kundizzjoni tajba tal-korpi tal-ilma ta' taħt l-art u l-ekosistemi terrestri...". 

Finalment, u anke fix-xena internazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea kienet fetħet proċess ta' 

ksur kontra Spanja (fuq ilment tad-WWF) għall-ġestjoni ħażina tal-ilma f'Doñana, bi ksur tad-

direttivi dwar l-għasafar u l-ħabitats u tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma. 

Fl-2016, is-sitwazzjoni ħażina tal-ilmijiet f'Doñana ġiegħelet lid-WWF jiġbor l-aktar 

informazzjoni riċenti u kompluta dwar l-istat tal-konservazzjoni tal-ħabitats u tal-ispeċijiet, kif 

ukoll firxa wiesgħa ta' pubblikazzjonijiet xjentifiċi dwar l-ekosistemi u l-korpi tal-ilma 
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f'Doñana. Fl-istess ħin, ġiet organizzata sessjoni ta' ħidma għall-esperti tal-ilma f'Doñana 

f'Mejju 2016, b'aktar minn 20 xjentist u espert tekniku ewlenin, biex iqabblu u jikkompletaw 

din l-informazzjoni. Dawn l-esperti qablu li l-istat ta' konservazzjoni ta' Doñana kien agħar 

minn dak li ssuġġerew id-dokumenti ta' ppjanar dwar Doñana tal-awtoritajiet Spanjoli u ta' 

Andalusija. 

Din l-informazzjoni ntużat biex jitfassal ir-rapport "El Estado del Agua en Doñana: Una 

Evaluación del Estado de las Aguas y los Ecosistemas del Espacio Protegido" [L-istat tal-ilma 

f'Doñana: evalwazzjoni tal-istat tal-ilmijiet u tal-ekosistemi taż-żona protetta], waħda mill-aktar 

analiżi xjentifiċi kompluti u eżawrjenti li twettqu s'issa dwar l-istat tal-ilma f'Doñana, kemm 

dak tal-wiċċ kif ukoll ta' taħt l-art, u l-effett li d-deterjorament tagħha kien qed ikollu fuq l-

ekosistemi taż-żona. L-effetti li ġew enfasizzati inkludew it-tnaqqis fil-popolazzjonijiet tal-

għasafar tal-ilma li kienu jiddependu minn bwar f'kundizzjonijiet tajbin, bħall-papra mnaqqxa 

li tinsab f'periklu kritiku. L-għadajjar peridunari (il-parti l-kbira tagħhom temporanji, xi wħud 

minnhom permanenti, u wieħed mill-karatteristiċi naturali li għamlu lil Doñana daqshekk 

speċjali) bdew jinxfu bla waqfien. Barra minn hekk, intiflu 40% tal-ispeċijiet ta' mazzarell li 

kienu jgħixu hemmhekk. 

Kif wissiet l-analiżi tad-WWF, abbażi ta' data uffiċjali tal-gvern, l-akwifer il-kbir li jipprovdi l-

ilma lill-art mistagħdra kien ilu jsofri tnaqqis drammatiku mis-snin sebgħin, li ġie kkonfermat 

sena wara sena fir-rapporti tal-awtorità tal-baċir. Bħalissa, il-monitoraġġ tal-użu tal-ilma 

f'Doñana huwa fqir li lanqas biss huwa magħruf l-ammont totali estratt kull sena mill-akwifer. 

Min-naħa tagħhom, l-esperti kkonkludew li l-akwifer ta' Doñana se jieħu bejn 30 u 60 sena biex 

jirkupra kompletament mill-isfruttament żejjed attwali, wara li jittieħdu miżuri qawwija kontra 

l-użu illegali u mhux sostenibbli tal-ilma fl-ambjent tal-madwar. 

Meta jitqies l-istat attwali tagħha, Doñana teħtieġ azzjonijiet urġenti bil-għan li titreġġa' lura t-

tendenza lejn id-degradazzjoni. Dan jinkludi: l-għeluq tal-bjar illegali u l-monitoraġġ tal-

estrazzjonijiet tal-ilma ta' taħt l-art; it-titjib fil-prattiki tal-irrigazzjoni fiż-żona ta' madwar 

Doñana; it-tnaqqis tat-tniġġis imxerred; ir-rilokazzjoni tat-tħaffir għall-iżvilupp urban ta' 

Matalascañas u t-titjib tal-purifikazzjoni tal-ilma li jasal f'Doñana, kif ukoll it-titjib tal-

governanza tal-ilma u l-involviment tal-popolazzjoni lokali, billi jintwera li t-titjib fil-

kundizzjoni tal-ilma ta' Doñana jkun ta' benefiċċju għar-residenti lokali. 

L-ilma ta' taħt l-art kien kruċjali għall-manutenzjoni tal-bwar u l-artijiet mistagħdra ta' Doñana, 

għaldaqstant l-irkupru ta' dawn l-ispazji fuq żmien medju u twil jiddependi, fost fatturi oħra, 

fuq l-istat tajjeb tal-korp tal-ilma magħruf bħala l-akwifer 27 jew "il-korp tal-ilma ta' taħt l-art" 

(Almonte-Marismas - diviż f'5 subunitajiet fil-pjan idroloġiku attwali għal Guadalquivir, 2015-

2021). Id-WWF ikkonkluda li, abbażi tad-data u l-grafika tar-rapport tal-2017 ipprovduti mill-

Konfederazzjoni Idrografika ta' Guadalquivir, il-livell pjeżometriku tal-akwifer ma ġiex 

irkuprat mill-aħħar nixfa kbira li seħħet f'nofs id-disgħinijiet. Minkejja r-rekord ta' ammont ta' 

xita, bi snin li matulhom niżlet ħafna xita, 81.25% tas-setturi llum il-ġurnata jinsabu 

f'sitwazzjoni simili jew agħar minn 24 sena ilu. It-tkabbir mhux ikkontrollat, mhux sostenibbli 

u, f'ħafna każijiet, illegali tal-agrikoltura intensiva b'raba' saqwi fl-inħawi tal-Park Nazzjonali 

ta' Doñana ħoloq l-akbar theddida għall-futur ta' dan is-Sit ta' Patrimonju Dinji. Għal aktar minn 

għaxar snin, is-sitwazzjoni fir-rigward tal-irrigazzjoni madwar Doñana ġiet kontinwament 

immonitorjata permezz ta' spezzjonijiet fuq il-post u monitoraġġ b'tekniki ta' telerilevament 

(stampi bis-satellita) biex jinżamm rendikont u tingħata importanza liż-żieda fiż-żona saqwi. 

Biex jipprova jagħmel ordni fil-kaos tal-għelejjel ta' madwar Doñana, fl-2014 il-gvern reġjonali 
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ta' Andalusija, flimkien mal-gvern ċentrali, approva – wara seba' snin ta' ħidma u bil-kunsens 

tal-bdiewa – "il-pjan tal-frawli" jew "il-pjan għall-użu tal-art" (pjan speċjali għall-ġestjoni taż-

żoni ta' irrigazzjoni li jinsabu fit-tramuntana tal-foresta ta' Doñana). Minkejja l-

implimentazzjoni tal-pjan speċjali mill-awtoritajiet, l-irrigazzjoni kompliet tiżdied fiż-żona. L-

aħħar rapport li tħejja mid-WWF indika li, fil-qafas tal-pjan għall-użu tal-art, bejn l-2016 u l-

2018, instabu 365 ettaru ġdid ta' irrigazzjoni intensiva. Dawn l-għelejjel ġodda ġew miżjuda 

mal-1680 ettaru li dehru bejn l-2004 u l-2015, is-sena li fiha spiċċa, uffiċjalment, it-tkabbir 

mhux ikkontrollat tal-agrikoltura b'raba' saqwi f'Doñana. 

F'termini ġenerali, il-parti l-kbira taż-żona saqwi l-ġdida kien fiha għelejjel b'kopertura tal-

plastik, bil-cranberries bħala l-għalla predominanti f'dawn l-aħħar snin. 

Dan it-tkabbir ma kienx inkwetanti biss minħabba l-effett immedjat tiegħu, iżda anke fuq 

terminu ta' żmien medju u twil, billi l-awtoritajiet la waqqfuh u lanqas għalqu l-plots illegali 

bħala miżura ta' prekawzjoni meta dawn ġew skoperti mill-aġenti jew ġew irrapportati mid-

WWF. Barra minn hekk, l-agrikoltura illegali kienet b'mod ġenerali tħalli l-qligħ, billi l-

benefiċċji miksuba kienu akbar mis-sanzjonijiet ekonomiċi baxxi imposti. 

 ASAJA Andalucía: Emilio Vieira; Eduardo Martín: segretarju ġenerali ta' ASAJA 

Sivilja; 

ASAJA kienet ilha fil-bord ta' direzzjoni u fil-kunsill ta' Doñana għal 20 sena. Dawn 

irrappreżentaw lill-bdiewa u kienu mħassba ħafna dwar is-sitwazzjoni tal-akwifer u s-

sitwazzjoni tal-agrikoltura u l-bhejjem. Dawn ma qablux mad-data tad-WWF, iżda ammettew 

li kien hemm problema fil-parti ta' fuq tal-park, għaliex kien permess il-ftuħ ta' bjar tal-ilma. 

Kien hemm bżonn li tinstab soluzzjoni għal din is-sitwazzjoni; kien jeħtieġ li tiġi stabbilta l-

ordni bejn il-biedja b'irrigazzjoni illegali u l-kontroparti legali tagħha, billi l-irrigazzjoni illegali 

eżerċitat kompetizzjoni inġusta fuq l-irrigazzjoni legali. Kien hemm aktar bdiewa legali milli 

illegali, u l-bdiewa legali ma abbużawx mill-pożizzjoni tagħhom; għall-kuntrarju ta' dan, il-

prattiki tagħhom tqiesu bħala sostenibbli u eżemplari (eż. l-għalqa tar-ross f'Sivilja). Ma kienx 

ġust li l-bdiewa kollha jitqiesu f'keffa waħda: kien hemm rekords għall-għeluq tal-bjar, u dan 

ifisser li l-awtoritajiet verament aġixxew, iżda forsi bil-mod wisq. L-agrikoltura kienet is-settur 

li sostna l-ħajja ta' madwar il-park, li ġiet affettwata min-nixfa fit-tul. Meta jissemma l-ilma dan 

jiġi assoċjat mal-agrikoltura u f'dan il-każ mal-agrikoltura sostenibbli. 

Is-Sur Csaky apprezza t-tweġibiet u l-ispjegazzjonijiet mogħtija mill-kelliema kollha u rrimarka 

li d-diskussjoni kienet utli ħafna. Huwa rringrazzja lil kulħadd għall-informazzjoni l-ġdida li 

ngħatat, filwaqt li nnota l-kumplessità involuta fil-ġestjoni tal-park ta' Doñana, u fetaħ l-istadju 

tal-mistoqsijiet: 

Is-Sra. Estaras spjegat li kien jeħtieġ li jinstab bilanċ bejn il-konservazzjoni tal-akwifer u l-

attività agrikola u rringrazzjat lill-kelliema kollha għall-kontributi tagħhom. 

Is-Sra. Cabezón staqsiet dwar l-influwenza vera tat-tibdil fil-klima f'Doñana u staqsiet kif 

setgħet tiġi indirizzata l-problema tal-bjar illegali. Fir-rigward tat-tibdil fil-klima, is-Sur 

Carmona wieġeb li iva, it-tibdil fil-klima kien qed jaffettwa l-estwarju ta' Guadalquivir, kif 

ukoll kien qed iwassal għall-għajbien tal-bajja ta' Matalascañas u talab li jinstabu soluzzjonijiet 

malajr għal Doñana. Is-Sur Fuentelsaz wieġeb għall-mistoqsija dwar il-bjar illegali, billi sostna 

li l-livelli ta' sigurtà kienu inadegwati (l-għadd ta' gwardji ta' sigurtà żdiedu minn wieħed għal 

ħamsa). Huwa talab li jiġu applikati miżuri ta' prekawzjoni għall-irziezet b'irrigazzjoni illegali 
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u li l-bjar jiġu ssiġillati provviżorjament. Huwa sostna li l-fajls kienu preskritti minħabba 

nuqqas ta' pproċessar u li l-bjar kienu qed jingħalqu biss bi skambju fejn il-bdiewa kienu qed 

jingħataw ilma tal-wiċċ li kien ġej minn trasferimenti. Saret ukoll talba biex jingħalqu l-ettari 

ta' għelejjel irrigati illegalment. 

Is-Sur Kyrkos sostna li f'dak li għandu x'jaqsam mal-gass, kien meħtieġ li ssir bidla lejn enerġija 

nadifa; huwa talab li jkomplu jingħalqu l-bjar tal-ilma illegali u li tiġi żviluppata agrikoltura 

sostenibbli. Huwa staqsa dwar il-possibbilta ta' tnixxijiet. Is-Sur Lacalle wieġeb li s-sismiċità 

kkawżata mill-pressjoni tal-gass tista' tkun perikoluża u li dak li huwa verament importanti 

huwa li jiġi ddeterminat jekk il-ħażna tal-gass għadhiex meħtieġa llum il-ġurnata għall-

provvista tal-gass. Huwa sostna li kien hemm possibbiltà ta' tnixxijiet, u li mingħajr filtri xierqa, 

taħt l-art jista' jitniġġes. Huwa sostna li jeżistu alternattivi. Il-proġett kien spekulattiv: biex 

jinħażen il-gass u jintuża jekk u meta jkun meħtieġ.  Il-faċilità tal-ħżin inbniet fi żmien meta 

kien previst livell għoli ta' konsum tal-gass (fl-2006), u isa jaf m'għadhiex meħtieġa. 

Laqgħa f'Sivilja fid-19 ta' Settembru mal-awtoritajiet tal-Gvern Reġjonali ta' Andalusija 

 José Fiscal López, il-ministru reġjonali għall-ambjent u l-ippjanar territorjali 

Doñana kienet żona naturali u kienet tinkludi l-Park Nazzjonali ta' Doñana, li kien ilu mill-1999 

jiġi ġestit bħala ż-Żona Naturali ta' Doñana (120 000 ettaru). Din kellha bijodiversità unika, u 

kienet tospita speċijiet emblematiċi bħal-linċi Iberiku jew l-ajkla imperjali Spanjola. Din kienet 

meqjusa bħala żona ta' protezzjoni speċjali għall-għasafar (l-akronimu Spanjol: ZEPA) u żona 

ta' konservazzjoni speċjali (l-akronimu Spanjol: ZEC); kienet parti min-netwerk ekoloġiku 

Ewropew ta' Natura 2000; u ġiet iddikjarata bħala riżerva tal-bijosfera u sit ta' Patrimonju Dinji 

mill-UNESCO, fost ħafna titoli distintivi oħra ta' protezzjoni u eċċellenza. 

Għall-gvern reġjonali ta' Andalusija, Doñana kienet prijorità ewlenija fil-qasam ambjentali; 

oriġinarjament, iż-żona kienet ġestita mill-istat, iżda għal dawn l-aħħar 10 snin kienet ġestita 

mill-gvern reġjonali. Din kienet spazju li storikament, dejjem kien mhedded mill-attività tal-

bniedem. It-theddid għal Doñana fil-preżent kien: it-tibdil fil-klima, il-proġett tal-gass u l-

istatus tal-akwiferi. 

Fiż-żona ta' madwar Doñana, ġie sfruttat storikament il-gass naturali eżistenti fis-sottoswol, u 

kien hemm bosta siti, bjar u pipelines tal-gass li kienu jappartjenu għall-kumpanija Petroleum 

Oil & Gas España S.A., parti mill-grupp tan-negozju tal-enerġija Gas Natural Unión Fenosa. Fi 

snin reċenti, dan il-grupp tan-negozju ried isaħħaħ l-attività tal-gass tiegħu f'dan l-ambjent, bl-

iżvilupp ta' erba' proġetti ġodda (Marismas Occidental, Saladillo, Marismas Oriental u 

Aznalcázar), li kienu jinsabu f'muniċipalitajiet differenti tal-provinċji ta' Huelva u Sivilja, li 

pproponew bidliet fl-attivitajiet eżistenti bil-ħolqien ta' siti ġodda (żoni fiżiċi maqtugħa fejn 

jinsabu bjar u infrastrutturi oħra), bjar, pipelines tal-gass, linji tal-elettriku u makkinarju, u, fuq 

kollox, attività ġdida ta' ħażna ta' gass naturali, fir-riżervi ta' gass li f'dak iż-żmien kienu qed 

jiġu sfruttati. 

Kull wieħed minn dawn l-erba' proġetti kien soġġett għal evalwazzjoni ambjentali indipendenti, 

bir-riżultati li ġejjin: 

- Marismas Occidental, li jinsab barra mill-konfini taż-Żona Naturali ta' Doñana. Minkejja l-

fatt li dan kellu impatt fuq sit ta' importanza Komunitarja (SIK) fin-netwerk Natura 2000, fit-
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13 ta' Settembru 2010 dan il-proġett irċieva dikjarazzjoni ta' impatt ambjentali favorevoli (l-

akronimu Spanjol: DIA), li nħarġet mill-Ministeru għall-Ambjent bħala parti mill-proċedura 

tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-istat, u awtorizzazzjoni ambjentali integrata pożittiva 

(l-akronimu Spanjol: AAU) fil-15 ta' Novembru 2010, li nħarġet mill-gvern reġjonali tal-

ministeru għall-ambjent ta' Andalusija. Fit-13 ta' Settembru 2015, l-AAU tal-proġett ingħatat 

sentejn addizzjonali ta' validità. Fl-10 ta' Marzu 2016, il-ministeru nazzjonali responsabbli 

għall-enerġija, li dak iż-żmien kien il-Ministeru tal-Industrija, l-Enerġija u t-Turiżmu 

(MINETUR), li llum il-ġurnata huwa l-Ministeru tal-Enerġija, it-Turiżmu u l-Aġenda Diġitali 

(MINETAD) - ta awtorizzazzjoni sostantiva lill-proġett. 

Saladillo, li jinsab fiż-Żona Naturali ta' Doñana. Dan il-proġett irċieva DIA pożittiva fil-

15 ta' Jannar 2013, li nħarġet mill-Ministeru għall-Ambjent bħala parti mill-proċedura tal-

valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-istat. Madankollu, dan il-proġett ma kienx awtorizzat li 

jsir f'art mhux urbanizzabbli f'żona naturali protetta kif stabbilit mil-Liġi 2/1989, u l-

awtorizzazzjoni ma kinitx kompatibbli mal-Pjan għar-Regolamentazzjoni tar-Riżorsi Naturali 

(l-akronimu Spanjol: PORN) u l-Pjan għall-Użu u l-Ġestjoni Ġenerali (l-akronimu Spanjol: 

PRUG) taż-Żona Naturali ta' Doñana. Konsegwentement, il-proġett ma setax jitwettaq. 

Marismas Oriental, li jinsab fiż-Żona Naturali ta' Doñana. Dan il-proġett irċieva DIA pożittiva 

fil-15 ta' Jannar 2013, li nħarġet mill-Ministeru għall-Ambjent bħala parti mill-proċedura tal-

valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-istat. Fit-8 ta' Jannar 2016 inħarġet riżoluzzjoni mill-

gvern reġjonali tal-ministeru għall-ambjent ta' Andalusija, li ma tatx AAU lil dan il-proġett 

minħabba li l-awtorizzazzjoni tiegħu fi spazju naturali protett ma kinitx possibbli, u minħabba 

li fl-14 ta' Marzu 2015 il-Kunsill tal-Ġestjoni taż-Żona Naturali ta' Doñana kien ħareġ rapport 

negattiv dwar l-AAU, rapport li kien obbligatorju għall-ministeru reġjonali skont l-Artikolu 21 

tal-Liġi 8/1999 taż-Żona Naturali ta' Doñana. Għaldaqstant, il-proġett ma setax jiġi 

implimentat. 

Aznalcázar, li jinsab barra mill-konfini taż-Żona Naturali ta' Doñana. Dan il-proġett irċieva 

DIA pożittiva fil-15 ta' Jannar 2013, li nħarġet mill-Ministeru għall-Ambjent bħala parti mill-

proċedura tal-valutazzjoni tal-impatt ambjentali tal-istat. Fit-8 ta' Jannar 2016 inħarġet 

riżoluzzjoni mill-ministeru għall-ambjent tal-gvern reġjonali Andalusjan, li tat AAU lil dan il-

proġett u billi tqies il-fatt li fl-14 ta' Marzu 2015 il-Kunsill ta' Ġestjoni taż-Żona Naturali ta' 

Doñana ħareġ rapport negattiv dwar l-AAU ta' Marismas Oriental mingħajr ma għamel 

dikjarazzjoni dwar il-proġett Aznalcázar minħabba li dan tal-aħħar ma kienx fiż-Żona Naturali 

ta' Doñana. 

Il-gvern reġjonali Andalusjan qajjem dubju dwar jekk kienx sar studju xieraq tal-effetti 

sinerġiċi u kumulattivi tal-erba' proġetti fuq l-ambjent, u speċjalment fuq l-Ispazji tan-Netwerk 

Natura 2000, speċjalment fuq is-siti ta' Natura 2000, u b'mod partikolari meta l-attività l-ġdida 

li kellha titwettaq kienet tikkonsisti minn ħażna permanenti tal-gass. Matul is-snin, il-gvern 

reġjonali ta' Andalusija qajjem sensibilizzazzjoni dwar din is-sitwazzjoni bħala parti minn 

diversi proċeduri ta' rapportar li nfteħu minn istituzzjonijiet bħall-Kummissjoni Ewropea, il-

Proġett Pilota 5081/13/ENVI, jew l-Ombudsman ta' Andalusija, (il-proċeduri ta' 

Lmenti 13/1241 u 16/5654) biex jindirizzaw din il-kwistjoni. 

Il-gvern reġjonali rrifjuta l-proġett tal-gass f'Doñana u lanqas ma qies il-proġetti li kienu jinsabu 

barra Doñana bħala xierqa; din kienet pożizzjoni ċara li ġiet appoġġjata mill-istudji tas-CSIC: 

studju li twettaq minn Dr. Miguel de Las Doblas Lavigne (riċerkatur tas-CSIC), li r-rapport 
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tiegħu indika b'mod ċar li ż-żoni kostali Spanjoli u Portugiżi tal-Golf ta' Cádiz ippreżentaw 

attività neotettonika b'evidenza abbundanti ta' terremoti u tsunamis rikorrenti, u rrimarka l-

ħtieġa li l-istudju dwar l-impatt ambjentali tal-proġett tal-pipeline jinkludi studju 

ġeofiżiku/tettoniku ddettaljat li jivvaluta r-riskju sismiku. Għalhekk, minħabba li l-erba 

'proġetti inkwistjoni kienu relatati mal-istess akwifer u mal-istess sistema ta' saffi tettoniċi u 

qasmiet, ir-riskju sismiku rrappreżentat minn dan il-proġett kien biżżejjed biex, bl-

applikazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni, iwaqqaf l-approvazzjoni u l-implimentazzjoni 

tiegħu sakemm il-proġett kollu kemm hu jiġi evalwat b'mod xieraq minn tim xjentifiku 

indipendenti u multidixxiplinarju, kif sar fil-passat bi proġetti jew problemi oħra li setgħu 

jaffettwaw il-konservazzjoni ta' Doñana. 

Il-fatt li r-riskji sismiċi tal-injezzjoni tal-gass ma ġewx inklużi fil-valutazzjoni tal-impatt 

ambjentali seta' jimplika li l-valutazzjoni tar-riskju ta' tniġġis tal-akwifer ġiet injorata, 

minħabba suppożizzjonijiet dwar livell ta' stabbiltà ġeoloġika li setgħu wasslu lill-evalwaturi 

biex jissottovalutaw ir-riskju. Il-ministru rrefera għar-rapport tas-CSIC dwar l-inċidenti 

kkawżati mill-faċilità tal-ħżin tal-gass naturali taħt l-art ta' Amposta, magħrufa bħala l-Proġett 

Castor, li fih l-effetti sismiċi mġarrba fil-proċess ta' injezzjoni rriżultaw fin-nuqqas ta' vijabbiltà 

tal-proġett u l-irkupru tal-konċessjoni mill-istat, minkejja li dan il-proġett kien irċieva 

dikjarazzjoni ta' impatt ambjentali favorevoli. 

Il-prinċipju ta' prekawzjoni kien prinċipju ta' gwida għall-analiżi ta' kwalunkwe inizjattiva li 

tista' tiġġenera, anke potenzjalment, riskji għall-valuri naturali jew għall-ambjent. Jekk, kif kien 

il-każ fir-rigward ta' Doñana, l-ambjent naturali kellu preġju bla qies, u jekk, minbarra dawn ir-

riskji potenzjali, is-sikurezza fiżika tan-nies u tal-oġġetti kienet mhedda, it-talba għal reviżjoni 

tad-dikjarazzjonijiet tal-impatt ambjentali kienet rilevanti ħafna; u billi wieħed mill-erba' 

proġetti diġà kellu awtorizzazzjoni sostantiva (Marismas Occidental), is-sospensjoni tal-

eżekuzzjoni tiegħu kienet kruċjali wkoll. 

It-tieni problema f'Doñana kienet relatata mal-ilma, li kien l-essenza tal-park. L-ekosistema li 

tat il-ħajja lill-park kienet bur staġjonali li kien jegħreq meta tagħmel ix-xita. Kien meħtieġ li 

jiġi mfakkar li l-akwifer 27 (l-akwifer "Almonte-Marismas"), li kien iforni lil Doñana, kien 

jinsab fid-distrett tal-baċir tax-xmara ta' Guadalquivir; fi kliem ieħor, dan kien jaqa' taħt il-

mandat tal-istat. Fl-aħħar data ppreżentata mill-konfederazzjoni f'Lulju 2018 kien ċar li d-

deterjorament tiegħu kien waqaf u li, għalkemm kienet għadha serja, id-degradazzjoni tal-

akwifer kienet naqset. L-istat tal-akwifer kien relatat maż-żieda taż-żoni tal-foresta bis-siġar u 

l-agrikoltura ta' madwar il-park; dawn issa kienu responsabbli, legali u sostenibbli. Għaxar snin 

ilu dan ma kienx il-każ u, sabiex jiġi evitat li Doñana tkun f'riskju, tfassal pjan ta' ġestjoni għall-

parti ta' fuq tal-foresta ta' Doñana. L-għan kien li tinżamm agrikoltura sostenibbli u tiġi 

ppreżervata Doñana, kif ukoll li jiġu rikonċiljati l-interessi kollha preżenti fiż-żona. Ingħalqu 

400 bir tal-ilma illegali, u ttieħdet azzjoni legali kontra l-plots u l-bjar illegali fiż-żona forestali. 

Il-bdiewa ħadu l-ilma tal-wiċċ minn ġibjuni f'Huelva permezz ta' trasferiment biex jiżguraw l-

irrigazzjoni u biex jagħlqu l-bjar. 

Il-pjan speċjali għall-ġestjoni taż-żoni saqwi li jinsabu fit-Tramuntana tal-foresta ta' Doñana fl-

2014, iggarantixxa s-sopravivenza u s-sostenibbiltà tar-raba' saqwi, mingħajr ma xekkel il-

kontribuzzjonijiet tal-ilma ta' Doñana. Fil-qasam tal-kompetenza tal-Komunità Awtonoma, il-

proċessi ta' regolarizzazzjoni tlestew permezz tal-għoti ta' drittijiet ta' konċessjoni tal-ilma 

f'dawk iż-żoni agrikoli li ssodisfaw il-kriterji stabbiliti. Ġew imposti kontrolli xierqa biex tiġi 

żgurata l-effikaċja tagħhom. Tfasslu 226 rapport ta' spezzjoni biex jivverifikaw ir-realtà fiżika 
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tal-art, bħala fażi preliminari qabel il-proċeduri ta' sanzjonar u legali/amministrattivi. Barra 

minn hekk, beda x-xogħol biex jitnedew 80 proċediment dixxiplinari fil-qasam tal-forestrija, 

għal trasformazzjonijiet fl-użu tal-art mingħajr awtorizzazzjoni, u r-restituzzjoni tal-art, li 

jaffettwa erja totali ta' 302 ettaru, bl-obbligu li ma jibqgħux jintużaw il-baċiri tal-ilma li f'dak 

iż-żmien kienu qed jintużaw għall-irrigazzjoni. Ingħalqu 41 baċir fil-Konfederazzjoni Tinto-

Odiel-Piedras u 254 (inbdew 294 każ ta' estinzjoni) fil-Konfederazzjoni Idrografika ta' 

Guadalquivir, b'total ta' 295. 

It-trasferiment tal-ilma tal-wiċċ mit-Tinto-Odiel-Piedras ta' 14.99 ettometru, għen l-irrigazzjoni 

u ġiet inkorporata l-Finca Los Mimbrales fid-dominju pubbliku, li naqqas iż-żona irrigabbli tal-

kamp ta' applikazzjoni tal-Pjan b'aktar minn 216 ettaru. 

Skont il-UNESCO, is-saħħa ġenerali tal-park kienet qed tinżamm, u l-ispeċijiet fil-periklu ta' 

estinzjoni, bħal-linċi Iberika (proġett LIFE) u l-ajkla imperjali, irkupraw l-għadd tagħhom. Kien 

meħtieġ li dawn l-isforzi jitkomplew, iżda skont Miguel Delibes (l-ex-direttur tal-Istazzjon 

Bijoloġiku ta' Doñana) "il-park jinsab b'saħħtu" u se jibqa' hekk fis-snin sussegwenti. Xorta 

kien għad hemm theddid sinifikanti u kien jeħtieġ li ssir ħidma biex jiġi żgurat li dawn ma 

jkunux irriversibbli; madankollu, l-aktar aspett importanti kien il-proġett tal-gass, li għadu sal-

lum il-ġurnata ma jagħmilx sens. 

Is-Sur Csaky kien grat għall-ispjegazzjonijiet mogħtija. Huwa rrikonoxxa l-kumplessità 

involuta fil-ġestjoni tal-park ta' Doñana u ħa nota tal-prijoritajiet stabbiliti: bjar illegali, attività 

agrikola illegali, l-injezzjoni ta' gass fis-sottoswol u t-tniġġis tal-akwifer. Huwa ppropona li l-

mistoqsijiet isiru lill-gvern tal-istat fiż-żjara futura fil-ministeru għall-ambjent ġewwa Madrid. 

Is-Sur Kyrkos qabel li l-iżbalji tal-passat jistgħu jitreġġgħu lura u l-għeluq tal-bjar illegali jista' 

jsir b'aktar diliġenza. 

Is-Sra Estaras qablet mal-għeluq tal-bjar illegali u kienet tal-fehma li kienu qed jittieħdu passi 

raġonevoli; madankollu, fir-rigward tal-kwistjoni tal-gass, hija rrimarkat li d-DIA għall-proġetti 

tal-gass kienet ġiet iffirmata 10 snin qabel mill-ministru għall-ambjent ta' dak iż-żmien, u kienet 

ġiet aċċettata mill-gvern reġjonali ta' Andalusija ta' dak iż-żmien; hija rrimarkat ukoll li sabiex 

is-sitwazzjoni titreġġa' lura, kien meħtieġ li l-proċedura legali tiġi ttrattata b'kawtela sabiex jiġu 

evitati annullamenti ġudizzjarji. 

Il-ministru, is-Sur Fiscal López, irrimarka li fir-rigward tal-proġett tal-gass, il-gvern ċentrali 

kien konxju tal-impatt ambjentali negattiv ta' dan il-proġett, iżda ried jadotta miżuri bl-akbar 

ċertezza legali, fid-dawl tal-pretensjonijiet futuri possibbli tal-kumpanija (EUR 359 miljun 

f'kumpens tal-assi). L-aqwa approċċ kien ikun li jiġu eliminati d-dikjarazzjonijiet tal-impatt 

ambjentali oriġinali u li tiġi abbozzata waħda ġdida li tkun tapplika għall-erba' proġetti kollha 

kemm huma. Ir-raġuni għall-awtorizzazzjoni ta' dawn il-proġetti f'dak iż-żmien, meta wieħed 

iqis li din kienet attività li kienet ilha ssir għal 35 sena, kienet li f'dak iż-żmien kien hemm 

prijoritajiet oħra u tħassib ieħor; madankollu, illum il-ġurnata l-proġett inbidel u minflok l-

estrazzjoni tal-gass, l-għan kien li jiġi injettat. Minkejja dan, il-gvern reġjonali, bl-appoġġ tar-

rapporti xjentifiċi tas-CSIC u tal-IGME, xtaq jieħu pass lura u jwarrab il-kwistjoni għal dak iż-

żmien. 

Fir-rigward tat-3000 ettaru ta' agrikoltura illegali, huwa spjega li ħafna artijiet ġew ikkultivati 

bl-ewkaliptu, li għalih il-kultivaturi ħallsu royalties agrikoli fl-2004, iżda kienu ddedikati għat-

tkabbir tal-pjanti u llum il-ġurnata tħawlu bil-mirtill. F'dak il-każ, dawn kienu artijiet forestali 
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jew agrikoli? Madankollu, il-gvern reġjonali se jippratika l-akbar diġilenza fl-applikazzjoni tar-

regolament bl-għeluq tal-bjar tal-ilma illegali. 

Laqgħa f'Sivilja fid-19 ta' Settembru mal-Ombudsman ta' Andalusija 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

L-Ombudsman ta' Andalusija beda l-preżentazzjoni tiegħu billi spjega r-raġunijiet li wassluh 

biex jiftaħ investigazzjoni ex officio dwar is-sitwazzjoni taż-Żona Naturali ta' Doñana, u 

mbagħad spjega l-azzjonijiet u l-konklużjonijiet miksuba minn din l-investigazzjoni. 

Iż-Żona Naturali ta' Doñana, li ġiet iddikjarata sit ta' Patrimonju Dinji mill-UNESCO u parti 

min-netwerk Natura 2000, kienet tinsab bejn żewġ kontinenti; din kienet post ta' pajsaġġ 

eċċezzjonali, filwaqt li kienet post fejn l-għasafar mill-Ewropa u mill-Afrika setgħu jitgħammru 

u jqattgħu x-xitwa u kellha fawna rikka u varjata ħafna. Dan, flimkien mar-rikkezza tal-flora 

tagħha, fisser li din kienet tikkostitwixxi ekosistema unika, li kienet meqjusa bħala l-aktar 

riżerva ekoloġika fl-Ewropa. Madankollu, dan ma waqqafx l-implimentazzjoni ta' attivitajiet 

jew proġetti ta' infrastruttura li kienu kawża ta' allarm minħabba r-riskji li dawn setgħu joħolqu 

għall-preservazzjoni u l-konservazzjoni ta' din iż-żona unika. L-iżvilupp tal-Park wasslu biex 

jappoġġja diversi miżuri bil-għan li jipproteġu d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini ta' 

Andalusija, inkluż id-dritt li jgawdu ambjent deċenti u xieraq. 

L-ewwel waħda kienet ilha kawża ta' tħassib għal ħafna snin u kienet relatata mal-istat tal-

akwifer, li kien isostni l-artijiet mistagħdra tal-park u kien essenzjali għall-preġju ambjentali u 

ekoloġiku tagħhom. 

It-tieni kwistjoni kienet relatata mal-attivitajiet ta' kumpanija tal-gass, li kienet ilha snin sħaħ 

tisfrutta diversi depożiti fiż-żona protetta u l-madwar tagħha, u li ppjanat l-installazzjoni ta' 

pipeline tal-gass li jikkollega dawn l-operazzjonijiet mal-kostruzzjoni tal-infrastrutturi 

meħtieġa għall-użu tal-bjar eżistenti bħala post għall-ħażna tal-gass injettat. 

1. Rigward l-istat tal-akwifer ta' Doñana, l-Ombudsman iffaċċja problema ta' 

distribuzzjoni ta' poteri, peress li r-responsabbiltà aħħarija għall-monitoraġġ u s-

superviżjoni ta' dan l-akwifer kienet f'idejn organizzazzjoni (il-Konfederazzjoni 

Idrografika Guadalquivir) li minħabba li kienet unità organizzattiva tal-awtoritajiet tal-

istat, ma kinitx taqa' taħt il-kompetenza tal-istituzzjoni tagħha, li kienet ġiet limitata 

għas-superviżjoni tal-awtoritajiet awtonomi Andalusjani. 

Biex jegħleb din id-diffikultà, huwa rrikorra għall-mekkaniżmi ta' kollaborazzjoni 

eżistenti mal-Ombudsman tal-Istat u infurmahom dwar it-tħassib tiegħu fir-rigward tal-

istat tal-akwifer; huwa talab ukoll li dawn iqisu l-possibbiltà li jeżerċitaw is-setgħat 

superviżorji tagħhom fir-rigward tal-konfederazzjoni. Din it-talba wasslet għall-ftuħ ta' 

investigazzjoni mill-Ombudsman tal-Istat. Barra minn hekk, inbdew ukoll azzjonijiet 

mill-uffiċċju tal-Ombudsman quddiem l-awtoritajiet reġjonali, speċifikament quddiem 

il-ministeru għall-ambjent reġjonali, ibbażati fuq il-premessa li l-protezzjoni taż-Żona 

Naturali ta' Doñana kienet taqa' taħt il-kompetenzi ta' dawn l-awtoritajiet u li għalhekk 

dawn kienu li obbligati jadottaw pożizzjoni proattiva fir-rigward ta' kwalunkwe 

sitwazzjoni li tista' tikkostitwixxi theddida għas-sopravivenza ta' din iż-żona protetta. 

Dan l-intervent wassal għal riżoluzzjoni li talbet lill-ministeru għall-Ambjent reġjonali 
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jieħu azzjoni quddiem il-Konfederazzjoni Idrografika ta' Guadalquivir, filwaqt li talbet 

l-adozzjoni tal-miżuri meħtieġa biex jiġu ssalvagwardjati l-livelli ta' kwalità u kwantità 

tal-akwifer ta' Doñana. Bl-istess mod, dawn talbu li l-ministeru reġjonali, 

f'kooperazzjoni mal-konfederazzjoni u l-awtoritajiet lokali taż-żona, jadottaw miżuri 

biex isolvu l-kwistjonijiet ewlenin li kienu qed jaffettwaw lil dan l-akwifer, jiġifieri: ir-

riskji li jirriżultaw mill-isfruttament żejjed tal-akwifer b'riżultat ta' bjar illegali fl-

irziezet; is-sidien tal-bjar legali li jaqbżu l-limitu tal-estrazzjoni awtorizzat; u ż-żieda fl-

estrazzjonijiet mill-akwifer sabiex l-ilma jiġi fornut f'siti turistiċi li jinsabu qrib iż-Żona 

Naturali ta' Doñana. 

2. Fir-rigward tar-riskju li jirriżulta mill-implimentazzjoni tal-proġett għall-kostruzzjoni 

ta' gassdott u l-ħażna tal-gass f'Doñana, l-Ombudsman qies li dan il-proġett kien ta' 

tħassib serju għall-maġġor parti tal-popolazzjoni Andalusjana, għall-moviment 

ekoloġiku, għall-gruppi politiċi differenti u għall-membri u l-istituzzjonijiet differenti 

tal-komunità xjentifika. Parti kbira mir-rotta tal-proġett kienet tgħaddi mill-Park 

Naturali ta' Doñana; parti oħra kienet tinsab f'żona ħdejn il-Park Nazzjonali ta' Doñana 

u, kienet se tiġi implimentata f'ambjent li kien inseparabbli minn dawn iż-żoni protetti. 

L-Ombudsman ħass li l-implimentazzjoni tal-proġett tal-pipeline tal-gass ta' Doñana ma 

kinitx kompatibbli, skont il-prinċipju ta' prekawzjoni, mal-ħtieġa li jiġu ggarantiti l-

konservazzjoni u l-manutenzjoni taż-Żona Naturali ta' Doñana; għalhekk, huwa talab li 

l-proġett jiġi sospiż b'mod permanenti għar-raġunijiet li ġejjin: 

 L-ewwel, qabel l-għoti tal-permessi meħtieġa ma kinitx twettqet valutazzjoni 

konġunta tal-erba' rotot ippjanati, kif kien meħtieġ mil-leġiżlazzjoni tal-UE. Kienet 

meħtieġa evalwazzjoni integrata li tippermetti t-twettiq tal-analiżi meħtieġa tal-

kwistjonijiet kumulattivi u sinerġistiċi li setgħu jaffettwaw l-ekosistema protetta taż-

Żona Naturali ta' Doñana. 

 It-tieni, kif seta' jidher mir-rapport tas-CSIC, fid-dikjarazzjonijiet tal-impatt 

ambjentali (DIA) magħmula fuq kull waħda mill-erba' taqsimiet li fihom il-proġett 

ġie maqsum, "ir-riskji assoċjati mal-injezzjoni tal-gass fis-sottoswol ma ġewx 

identifikati jew evalwati". Dan huwa minkejja l-fatt li, kif irrimarka l-gvern reġjonali, 

"il-proċess tal-injezzjoni tal-gass jista' jikkawża movimenti sismiċi u valutazzjoni ta' 

dan kellha tiġi inkluża fid-dikjarazzjoni tal-impatt ambjentali". 

 It-tielet, skont l-Ombudsman tal-Istat, li kien analizza r-rapport mibgħut mill-IGME, 

il-post tal-proġetti seta' ma kienx ideali, u d-dubji dwar il-fattibilità tal-proġetti ta' 

sfruttament u ħażna tal-gass f'Doñana ma kinux indirizzati kif kien xieraq. 

Il-preservazzjoni ta' żona naturali ma setgħetx tkun ibbażata esklussivament fuq l-adozzjoni ta' 

miżuri bil-għan li jipproteġu l-valur ekoloġiku tagħha akkost ta' kollox; għandu jkun possibbli 

li d-difiża ta' dan il-valur tingħaqad mas-salvagwardja tad-drittijiet leġittimi għall-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali tal-persuni li jgħixu fiż-żona tal-madwar. Għal din ir-raġuni, il-protezzjoni 

tal-akwifer ta' Doñana setgħet tkun rikonċiljata mal-issodisfar tal-bżonnijiet tal-bdiewa u r-

raħħala li kienu jgħixu fiż-żona u mal-iżvilupp turistiku u industrijali tal-popolazzjonijiet fil-

viċinanzi; madankollu, l-estrazzjoni illegali kellha titwaqqaf. 

Fir-rigward tal-proġett tal-pipeline tal-gass u tal-ħażna tal-gass f'Doñana, huwa ħass li r-riskji 

imposti minn dan il-proġett għall-preservazzjoni ta' ekosistema unika ma kinux iġġustifikati 
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biżżejjed. Huwa sostna li l-prinċipju ta' prekawzjoni kien element fundamentali tar-regolament 

ambjentali Ewropew. Għalhekk huwa kkonkluda li kieku l-benefiċċji u l-interessi ta' dan il-

proġett kellhom jiġu eżaminati fid-dawl tal-valur ekoloġiku taż-Żona Naturali ta' Doñana, ma 

kienx hemm dubju dwar liema wieħed kien aktar importanti: għalhekk għandhom jiġu applikati 

s-sens komun u l-kawtela meħtieġa. 

Is-Sur Csaky irringrazzja lill-kelliema għat-tweġibiet tagħhom u fetaħ is-sessjoni tal-

mistoqsijiet u t-tweġibiet billi staqsa jekk l-Ombudsman ta' Andalusija u l-Ombudsman tal-Istat 

kinux jaqblu fl-analiżi tagħhom dwar l-isfruttament żejjed tal-akwiferi u dwar il-ħtieġa għal 

evalwazzjoni konġunta tal-erba' proġetti tal-gass. L-Ombudsman ta' Andalusija wieġeb li iva, 

dawn kellhom l-istess viżjoni rigward il-preżervazzjoni tal-akwifer u l-ħtieġa għal valutazzjoni 

konġunta tal-erba' proġetti tal-gass b'mod integrat li inkludiet evalwazzjoni sismika. 

Is-Sur Kyrkos irringrazzjahom għat-tweġibiet tagħhom u għall-preżentazzjoni viżwali. 

Il-Ħamis, 20 ta' Settembru 2018 

Żjara fil-Park Nazzjonali ta' Doñana - Huelva 

Fl-20 ta' Settembru, id-delegazzjoni għamlet żjara fuq il-post fil-Park Nazzjonali ta' Doñana li 

kienet akkumpanjata: mill-ministru reġjonali għall-ambjent u l-ippjanar territorjali tal-gvern 

reġjonali ta' Andalusija, José Fiscal López; mid-direttur tal-Park Naturali ta' Doñana, Juan 

Pedro Castilian, id-direttur ġenerali għall-ġestjoni tal-ambjent naturali u ż-żoni protetti tal-

gvern reġjonali ta' Andalusija, Javier Madrid, u Miguel Delibes de Castro, l-eks direttur tal-

Istazzjon Bijoloġiku ta' Doñana (1988-96) u l-president attwali tal-Kunsill ta' Ġestjoni taż-Żona 

Naturali ta' Doñana. 

Il-membri skoprew diversi ekosistemi, bħal duni tar-ramel tal-bajjiet, imsaġar tal-arżnu, żoni 

tax-xatt u qasab, u bwar Din inkludiet tour tar-reġjun ta' Montaña del Río u taż-żoni tal-

Cangrejo, it-Travieso u l-Kanal Guadiamar, kif ukoll tal-Coto del Rey. L-itinerarju taż-żjara 

kien kif ġej: 

El Rocío – Coto del Rey (foresta tal-arbuxelli bis-siġar tas-sufra) – Kanal Guadiamar (bwar) – 

Travieso (bwar) – Cangrejo (bwar) – Cherry (bwar) – Brenes (bwar) – Montaña del Río (foresta 

tal-arżnu u bwar) – Marismillas (foresta tal-arżnu) – Inglesillo – duni u l-bajja – Cerro de los 

Ánsares (duni, qasab u bwar) – El Puntal (żona tal-arbuxelli u tal-kosta u bwar – Stazzjon 

Bijoloġiku (żona tal-arbuxelli u tal-kosta) – Los Sotos (żona tal-arbuxelli u tal-kosta) – ċentru 

tal-viżitaturi ta' La Rocina. 

Id-direttur tal-Park, Juan Pedro Castellano, ta serje ta' spjegazzjonijiet: 

Huwa sostna li, matul il-pellegrinaġġ ta' El Rocío, fir-rebbiegħa jgħaddu miljun ruħ mill-Park 

Nazzjonali ta' Doñana u fi tmiem il-ġimgħa jista' jkun hemm sa 200,000 persuna fil-villaġġ. 

Dan il-pellegrinaġġ kien importanti ħafna peress li kien tradizzjoni li kienet tiġġenera ħafna 

xogħol lill-maniġers tal-park. Wieħed mill-użi tradizzjonali tal-art ta' Doñana kien għar-ragħa 

tal-bhejjem (żwiemel u baqar). Fiż-żona ta' Coto del Rey, li kienet foresta tal-arbuxelli, kienu 

jidhru l-linċijiet, għalkemm kien diffiċli biex wieħed jarahom. Kien hemm siġar tal-mastiċi taħt 

l-arżnu; iż-żona kienet tidher differenti skont l-istaġun, u dawn il-bidliet kienu marbuta mad-
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distanza tal-veġetazzjoni mill-wiċċ tal-ilma ta' taħt l-art; fiż-żmien taż-żjara, dan kien l-aktar 

staġun niexef. Il-bwar għerqu fil-ħarifa u kienu kompletament mgħarrqa f'Jannar u fi Frar; fil-

bidu tar-rebbiegħa, bdew jinxfu biex sas-sajf kienu nexfin għalkollox. 

Doñana kienet timpjega 75 persuna biex tinżamm is-sigurtà fil-park u t-total tal-persunal tagħha 

kien ta' aktar minn 120 persuna. Il-park nazzjonali llimita d-dħul għall-viżitaturi privati, u l-

konċessjoni għaż-żjarat ingħatat lil kumpanija privata li tamministrahom. 

Il-grupp għamel waqfa biex isib postu fuq il-mappa tal-park li wriet madwar 120,000 ettaru. iż-

żona tat-tafal kienet iż-żona li kienet tgħereq fix-xitwa, u dan it-tafal kien jinġarr mix-xmara 

meta tfur. Ir-ramel fiż-żona ramlija nġieb hemmhekk mill-baħar. Imbagħad, il-grupp mar lejn 

in-Nofsinhar, mit-tarf tal-Guadalquivir u spiċċa t-tour tiegħu f'Matalascañas. 

Kien importanti li ssir distinzjoni bejn l-ekosistemi differenti: ir-ramel kien permeabbli ħafna u 

t-tafal kien impermeabbli ħafna. Il-bwar u l-ilmijiet tal-wiċċ tagħha kienu jiddependu fuq ix-

xita u mhux fuq l-ilmijiet tal-akwiferi ta' taħt l-art. L-użu f'Doñana kien regolat u ż-żoni 

differenti kellhom gradi differenti ta' protezzjoni (park, żona ta' lqugħ u żona ta' tranżizzjoni). 

Doñana ġiet protetta fis-sittinijiet, meta l-artijiet mistagħdra kienu protetti li normalment kien 

jitneħħilhom l-ilma minħabba li kienu żona tal-malarja ħażina għas-saħħa, u r-ramel ikun ġie 

salvat mit-tħawwil tas-siġar tal-ewkaliptu. Ġew irkuprati u ttrasformati żoni: il-"Marisma 

gallega" li kienet ikkultivata, restawrata u kkollegata mill-ġdid max-xmara. Tneħħa t-tħawwil 

tal-ewkaliptu. Kien hemm żoni tal-park nazzjonali mdawra b'għelejjel taċ-ċereali. Kien hemm 

30,000 ettaru ta' art mistagħdra fil-park nazzjonali u 20,000 oħra fil-park naturali fejn kien 

hemm għelejjel u akkwakultura. 

Fil-proġett Doñana 2005, li kien jittratta r-riġenerazzjoni tal-ilma, l-irziezet li ma kinux 

għadhom operattivi nxtraw b'mod obbligatorju, il-kanali tad-drenaġġ ġew eliminati, u ġie 

stabbilit il-kanal il-qadim, il-kanal ta' Travieso. Dan kien il-proċess ta' restawr għar-razzett 

Caracoles. Fl-2012 sar xogħol biex jiġi rrestawrat il-kanal ta' Travieso, li kien ġarr l-ilma għall-

bwar kollha u fejn kienu għadhom ibejtu bosta papri. Caracoles kien territorju agrikolu fil-park 

fejn setgħet tiġi pprattikata l-kaċċa. Mad-dawra tal-park kien hemm l-għelieqi tar-ross 

ikkultivati(bwar reklamati), li kienu jgħerqu meta l-park kien jitneħħilu l-ilma u fejn kienu 

jbejtu bosta għasafar. Is-sinerġiji bejn l-għelieqi tar-ross u l-park kienu importanti. Fil-kanal ta' 

Entremuros kien hemm kolonji kbar ta' għasafar tal-ilma, dawk li fix-xitwa jpassu mit-

Tramuntana tal-Ewropa, jew li jpassu mill-Afrika. F'Entremuros, fil-qiegħ tax-xmara ta' 

Guardiamar, l-ilma jidħol mix-xmara. Taqsima mill-ħajt tnaqqset b'tali mod li jkun hemm 

konnessjoni mal-bwar, imma b'attenzjoni għall-kwalità tal-ilma. L-ilma segwa l-passaġġ tal-

kanal irrestawrat ta' Trevieso. Dan għadda minn Lucio del Cangrejo. L-irkupri tal-ilma ta' taħt 

fl-art mistagħdra ta' Doñana involva żewġ operazzjonijiet: l-operazzjoni tal-kanal ta' Travieso 

(l-operazzjoni tlestiet diġà) u l-operazzonjoni tal-kanal ta' Guardiamar, li ma tlestietx minħabba 

li x-xjentisti avżaw kontriha. Minflok, ġie ppreferut li jsiru operazzjonijiet li jippermettu l-

permeabilità tax-xmara b'punti ta' ħruġ. 

Il-bwar kellhom għoljiet żgħar, varjazzjonijiet fit-terren, li kienu r-rifuġju tal-ħajja selvaġġa u, 

min-naħa l-oħra, għadajjar fejn kien hemm il-flussi tal-ilma u kanali li minnhom l-ilma tal-bwar 

kien jiskula u jiċċirkola. Doñana kienet il-park bl-akbar bijodiversità fl-Ewropa, b'35 ħabitat 

differenti (skont id-direttiva tal-Ħabitats) u fil-Park Nazzjonali ta' Doñana ma kien hemm l-

ebda agrikoltura, l-ebda bir tal-gass, u l-ebda installazzjoni tal-gass. 
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Imbagħad, id-delegazzjoni żaret l-Istazzjon Bijoloġiku ta' Doñana (CSIC) fejn saret diskussjoni 

ma' xjentisti. 

Il-Ħamis, 20 ta' Settembru 2018 Id-diskussjoni ma' xjentisti fl-Istazzjon Bijoloġiku ta' 

Doñana (Il-Kunsill għar-Riċerka Xjentifika) 

 Dr Jordi Figuerola, Assistent Direttur tar-Riċerka, l-Istazzjon Bijoloġiku ta' Doñana, (il-

Kunsill ta' Riċerka Xjentifika) 

Is-Sur Figuerola ddeskriva s-sitwazzjoni ta' Doñana mill-aspett tal-ilma. Huwa spjega li l-

bidliet fit-tul setgħu jidhru fl-istat tal-għadajjar, li l-livell tagħhom jirrifletti fil-livell tal-ilma ta' 

taħt l-art. Xejriet riċenti fil-livelli wrew tnaqqis ġenerali fil-fond tal-wiċċ tal-ilma ta' taħt l-art: 

Fl-aħħar 20 sena kien hemm hemm tendenza negattiva ċara li wasslet biex l-għadajjar bdew 

jgħerqu għal inqas jiem fis-sena peress li l-perjodu tal-ilma kien qed jonqos. L-għadajjar kienu 

qed jinxfu (l-għadajjar ta' Brezo u Charco del Toro). Il-veġetazzjoni bdiet timla s-sit tal-

għadajjar permanenti. L-għadajjar bħal dik ta' Santa Olalla kellhom l-ilma biss meta tagħmel 

ix-xita, filwaqt li qabel kien ikollhom l-ilma l-ħin kollu. Il-Pjan tal-Ilma ta' Guadalquivir qies li 

l-għadajjar ta' Doñana kienu jinsabu fi stat favorevoli, iżda l-isfruttament intensiv tal-ilma ta' 

taħt l-art ikkawża impatti fuq l-ekosistemi, f'ċerti postijiet sinifikanti ħafna. Dawn inkludew, 

b'mod partikolari, t-tnaqqis fl-ilma disponibbli għall-kanali tal-ilma ħelu, il-modifiki fil-perjodu 

ta' għargħar naturali ta' ħafna artijiet mistagħdra żgħar, u l-bdil fil-bilanċ tal-melħ ta' xi wħud 

mill-artijiet mistagħdra. Dan kien akkumpanjat mit-tnaqqis f'ċerti speċijiet bħalma huma l-

mazzarell u l-papra. Problema oħra għall-artijiet mistagħdra ta' Doñana kienet id-dħul ta' ilma 

b'nutrijenti eċċessivi jew fertilizzanti agrikoli, kien hemm eċċess ta' ilmijiet tossiċi, filwaqt li l-

artijiet mistagħdra ta' Doñana kienu qed jesperjenzaw ewtrofikazzjoni rapida, b'żidiet 

esponenzjali fil-fosforu u n-nitroġenu. Il-livell tal-ilma ta' taħt l-art kien qed jonqos u l-

estrazzjoni ma kinitx għadha sostenibbli. Barra minn hekk, huwa sostna li l-livell tal-estrazzjoni 

tal-ilma ta' taħt l-art kien żdied. L-għadajjar "peridunares" u permanenti kienu qed jisparixxu, 

filwaqt li dan wassal biex l-għadajjar temporanji bdew jiddependu fuq ix-xita. L-evidenza 

xjentifika wriet li l-korpi tal-ilma u l-ekosistemi tal-Park Naturali ta' Doñana u tal-madwar 

tiegħu kienu f'kundizzjoni agħar minn dik issuġġerita mill-Pjan tal-Ilma ta' Guadalquivir. Dan 

intwera mill-bidliet fil-veġetazzjoni, it-tnixxif tal-għadajjar, l-għajbien ta' diversi speċijiet ta' 

ħut u mazzarelli, iż-żieda fl-iskarsezza ta' xi speċijiet ta' għasafar flimkien mal-progress tal-

ewtrofikazzjoni u ta' speċijiet invażivi. 

 Dr Carlos Mediavilla u Santiago Martin Alfageme, mill-Istitut Ġeoloġiku u tal-Minjieri 

ta' Spanja (IGME) 

Is-Sur Mediavilla u s-Sur Alfageme spjegaw li l-proġetti tal-gass fiż-żona ta' Doñana kellhom 

Dikjarazzjonijiet ta' Impatt Ambjentali (DIA) u li llum il-ġurnata dawn il-proġetti huma soġġetti 

għal pressjoni mill-opinjoni pubblika. 

Dawn spjegaw li s-sistema tal-akwifer 27 kienet parti mis-sistema idrografika ta' Guadalquivir 

u li ma jistax jiġi miċħud li l-livelli tal-akwifer, jiġifieri tal-wiċċ tal-ilma ta' taħt l-art, kienu qed 

jonqsu. L-awtoritài għandha tieħu passi u tintervjeni b'miżuri ta' sigurtà, biex tippreżerva l-

akwifer, u li l-problema vera ta' Doñana kienet l-erja tas-superfiċje ta' irrigazzjoni illegali. L-

estrazzjoni intensa tal-ilma ta' taħt l-art għall-irrigazzjoni, flimkien mal-fatt li din kienet 

ikkonċentrata f'ċerti postijiet, wasslet għal tnaqqis sinifikanti fil-livelli tal-ilma, tnaqqis fl-
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iċċarġjar naturali u s-sostituzzjoni tiegħu b'ċarġjar artifiċjali, u lokalment, b'inverżjoni tal-

gradjent idrawliku u tad-direzzjoni tal-ilma ta' taħt l-art, li jinkoraġġixxi s-salinizzazzjoni. 

 Francisco Manuel Alonso Chaves u Antonio Rodríguez Ramírez, (Università ta' 

Huelva) 

Doñana kienet parti miż-żoni sismiċi fin-Nofsinhar tal-Peniżola Iberika. Il-konfigurazzjoni 

ġeomorfoloġika attwali ta' Doñana kienet kkundizzjonata mill-attività tettonika, b'sistema ta' 

qasmiet: SW-NE u NW-SE. It-terren f'Condado de Huelva kien ikkundizzjonat minn linji 

tettoniċi bla qies, riflessi min-netwerk ta' xmajjar. Dawn il-linji kkorrispondew għal qasmiet li 

jestendu mill-bażi sal-wiċċ permezz ta' formazzjonijiet kwaternarji. Dawn urew li l-attività 

tettonika fir-reġjun kienet reali. Il-mapep tal-Istitut Ġeoloġiku u tal-Minjieri Spanjol (IGME) 

urew l-eżistenza ta' qasmiet fiż-żona tal-attività tal-gass. L-attività tettonika kienet perċettibbli 

anke fil-formazzjonijiet oloċeni (ta' 10,000 sena). Xi problemi seta' jkollu l-proġett tal-gass fir-

rigward tal-akwifer u l-ilma tal-wiċċ? L-akwifer kellu vulnerabbiltà intrinsika b'valuri għoljin: 

it-tafal li jissepara l-akwifer ta' Doñana mill-formazzjonijiet tal-gass kellu permeabbiltà baxxa, 

u kien jippermetti ċerti flussi. L-eżistenza ta' qasmiet u diskontinwitajiet oħra fl-art jiffavorixxu 

l-iskambju tal-ilma, bil-konsegwenza tal-periklu ta' kontaminazzjoni. Iż-żona ta' attività tal-

gass kienet tinsab f'żoni ta' sensittività kbira u taffettwa l-għadajjar u x-xmajjar (La Rocina, El 

Partido, Cañada Mayor), li kienu importanti ħafna għall-provvista tal-ilma ta' Doñana. Is-

sistema idrodinamika, speċjalment dik li kienet tinsab ħdejn iż-żona ta' rimi tal-ilma tal-akwifer, 

kienet eċċezzjonalment vulnerabbli u din kienet il-post fejn kellha tiġi żviluppata l-attività tal-

gass. Iż-żoni tal-gass kienu ssiġillati għal 5 miljun sena; il-gass seta' jiġi introdott taħt pressjoni, 

imma f'każ ta' pressjoni żejda, ikun hemm ksur – it-terremot ta' Liżbona fl-1765 u t-13-

il episodju ta' tsunamis f'10,000 sena m'għandhomx jintesew. Kien meħtieġ li jsiru proġetti ta' 

twissija bikrija u jkun hemm għarfien aħjar tal-ambjent. 

Minbarra l-problemi tal-akwifer, kien hemm sfruttament żejjed u kontaminazzjoni mill-

attivitajiet agrikoli; ir-riżultat tat-tnaqqis fil-livell tal-akwifer kien l-għajbien ta' nixxigħat jew 

ta' wellsprings naturali; dawn huma importanti ħafna fis-sajf u jipprovdu l-ilma fi żminijiet ta' 

nixfa, waqt li 99% tal-għejjun għebu u l-bjar artiġjanali sparixxew ukoll. L-akwifer kien jieħu 

l-ilma mill-ilma tax-xeba' u dak iż-żmien il-flussi ta' Huelva ma kinux jipprovdu ilma lill-

ekosistemi tal-artijiet mistagħdra ta' Doñana bl-għajbien konsegwenti tal-għadajjar. Iż-żona tal-

qbid tal-Condado de Huelva kienet l-uniku sors għall-ilma tal-wiċċ għal Doñana u kienet tinsab 

f'periklu serju minħabba t-tnaqqis fil-livelli pjeżometriċi tal-akwifer. Kien hemm imblukkar 

intensiv tal-Marisma minħabba l-ġestjoni ħażina taż-żoni tal-qbid. L-irkupru tal-ilma tas-

superfiċje bħala provvista tal-ilma għal Doñana (previst fil-pjan ta' Doñana 2005) kien 

jipprovdi provvista tal-ilma sinifikanti għall-park, u l-konnessjoni tiegħu mal-kanal ta' 

Guadiamar, fil-Park Nazzjonali ta' Doñana kellu rwol importanti ħafna fil-provvista tal-ilma 

tal-wiċċ għall-Marisma Norte, speċjalment f'perjodi ta' xita skarsa. L-attività tal-minjieri 

kkawżat kontaminazzjoni b'metalli tqal li magħhom għandu jiżdied ċ-ċediment tad-diga fl-

1998. Il-ftuħ mill-ġdid tagħha reġa' kien theddida serja. 

Bħala konklużjoni, kien meħtieġ li jitqiesu l-attakki bla għadd li affettwaw lil Doñana u l-miżuri 

xierqa li ttieħdu kontra l-azzjoni ineffettiva tal-awtoritajiet rispettivi. L-Ewropa ma tistax 

tirriskja li titlef dan il-wirt naturali u kulturali. 

 Il-Professur Dr. Cesar Ranero u Dr. Arantza Ugalde, iċ-ċentru ta' Barċellona għall-

Immaġni tas-Sottosuperfiċe, il-Kunsill Spanjol għar-Riċerka Nazzjonali - CSIC 
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Inizjalment, is-Sur Ranero u s-Sinjorina Ugalde ppreżentaw il-kredenzjali professjonali u l-

għarfien espert tagħhom fis-sismiċità (fi proġetti bħas-sit għall-ħażna tal-gass "Castor" 

f'Tarragona).  Abbażi tal-katalgu sismiku uffiċjali tal-Istitut Ġeografiku Nazzjonali Spanjol 

(IGN), dawn aktar tard spjegaw li, fil-kuntest ta' Andalusija, il-baċir ta' Guadalquivir kien 

ikkaratterizzat minn livelli baxxi ta' sismiċità. Il-mapep uffiċjali tal-periklu sismiku (IGN, 

2012) jassenjaw valur ta' Aċċellerazzjoni Massima tal-Art (PGA) ta' ~ 0.1 għall-baċir ta' 

Guadalquivir ħdejn il-proġett Marismas. Il-PGA massima (~ 0.24) isseħħ fi Granada. Fiż-żona 

ta' Marismas, matul l-aħħar 30 sena ma ġiet osservata l-ebda attività sismika ta' daqs akbar minn 

2.9 ta' attivitajiet tal-estrazzjoni tal-gass (inkluż 5 snin ta' testijiet ta' injezzjoni). Matul il-

perjodu tal-operat ta' netwerk ta' monitoraġġ lokali (mill-31/10/2016 sas-17/09/2017), li inkluda 

testijiet ta' injezzjoni, ma ġie rreġistrat l-ebda terremot f'distanza ta' 25 km min-netwerk. L-

istudji sismiċi ddeterminaw li l-avveniment sismiku potenzjalment indott huwa ta' daqs 

massimu ta' 3.5, li ma jimponix periklu sismiku addizzjonali lis-sismiċità naturali tar-reġjun. Il-

qasmiet tettoniċi kbar fir-reġjun ilhom inattivi għal dawn l-aħħar 6-7 miljun sena. Soledad 

Cabezón fetħet is-sessjoni tal-mistoqsijiet u nnotat id-differenza bejn l-opinjonijiet tal-aħħar 

żewġ kelliema fir-rigward tar-riskji sismiċi u spjegat li l-IGME evalwa r-riskju sismiku fiż-

żona fl-2010, iżda staqsiet jekk is-sitwazzjoni baqgħetx l-istess fl-2017, meta ngħata l-permess. 

Is-Sinjorina Cabezón spjegat li l-ilma kien il-futur, kien il-ħajja u l-iżvilupp ekonomiku, u li l-

awtoritajiet kienu lesti li jippreżervaw il-park u jsibu bilanċ tajjeb bejn l-użi. Fid-dawl tat-

theddid, ittieħdu azzjonijiet pożittivi, bħal dik tar-razzett Los Mimbrales u tal-pjan għall-użu 

tal-art ta' Corona Norte. Hi sostniet li t-theddid kien qed jiġi indirizzat. Il-park naturali sawwar 

mill-ġdid l-attività tal-bniedem biex issir aktar sostenibbli. 

Florent Marcellesi tkellem dwar il-problemi tal-ilma f'Doñana u r-riskju sismiku li jirriżulta 

mill-proġett tal-gass minħabba s-sismiċità indotta. 

Ix-xjentisti sostnew li l-proġett ta' Castor kien differenti, peress li s-sismiċità kienet kkawżata 

mill-ksur tal-qasma u mhux mis-sismiċità indotta. Il-qasma mxiet hekk kif inbidlu l-

kundizzjonijiet tal-pressjoni meta ġie injettat il-gass u llum il-ġurnata s-sit huwa magħluq. 

Li kieku l-kundizzjonijiet tal-livell tal-pressjoni tal-gass injettat ġew irrispettati ma kien ikun 

hemm l-ebda problema ta' sismiċità - it-tagħlimiet tal-proġett Castor inkisbu. 

Il-Ħamis, 20 ta' Settembru 2018, żjara fil-bir ta' Saladillo u fl-impjant b'bażi tal-gass ta' 

Marismas f'Almonte (Huelva) mal-kumpanija Gas Natural Fenosa - Naturgy. 

 Javier Garcia (il-kap tal-operazzjonijiet Naturgy), Francisco Velasco Heredero (il-kap 

tal-proġett) u Santiago Ledesma Mateo (tekniku) 

Il-produzzjoni tal-gass naturali, fil-madwar immedjat tal-Park Naturali ta' Doñana, kienet ilha 

ssir għal aktar minn 30 sena b'kundizzjonijiet sikuri u mingħajr inċidenti. L-għan ewlieni tal-

kumpanija kien li timmodernizza l-infrastrutturi biex jinkisbu sigurtà u sostenibbiltà akbar. It-

tieni, li tirrinova u tespandi l-infrastrutturi biex testratta l-gass li jifdal u mbagħad tużahom 

bħala installazzjonijiet ta' ħżin. L-attivitajiet ġew miġbura f'erba' subproġetti: Aznalcázar, 

Marismas Oriental, Marismas Occidental u Saladillo.  

• Il-parti l-kbira tal-bjar diġà jeżistu u se jitħaffru bjar ġodda biss f'postijiet eżistenti: 
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• Jekk ikun possibbli, jiġu utilizzati l-pipelines eżistenti u aktar minn 60% tal-estensonijiet 

huma tiġdid tal-piplines li diġà jeżistu; 
 

• L-20 km ġodda ta' pipeline tal-gass li jgħaqqdu l-postijiet tas-sit tal-bir kienu jinsabu barra 

mill-Park Nazzjonali u r-rotta tagħhom kienet tgħaddi minn toroq mhux miksija bit-tarmak, 

ħitan protettivi kontra n-nar u mogħdijiet. Dawn fl-ebda punt ma kienu jgħaddu minn rotot ta' 

migrazzjoni tal-annimali, żoni ta' bejtiet jew ta' ibernazzjoni;  Ir-rotot tal-pipelines intgħażlu bi 

skop biex jiġu evitati żoni naturali ta' interess speċjali; 

• Ix-xogħlijiet se jevitaw il-perjodi bijoloġiċi l-aktar attivi għall-parti l-kbira tal-ispeċijiet 

sensittivi. Se tiġi segwita r-rotta li tiżgura l-inqas impatt ambjentali, u se jittieħdu bosta miżuri 

immirati li jiffukaw fuq it-tnaqqis tal-impatti fuq il-fawna u l-flora: riforestazzjoni (11-il ettaru) 

u r-restawr tal-ħabitat lynx (ħelsien tal-fniek, eċċ.). 

• Iż-żoni tal-gass li diġà jeżistu se jintużaw bħala ħażna taħt l-art sabiex b'hekk ma jinbena l-

ebda depożitu ġdid. Ir-riżervi tal-gass jinsabu f'fond ta' 1000 m, 800 metru ta' tafal oħxon 

impermeabbli jisseparaw l-akwifer mir-riżervi tal-gass. Kien hemm netwerk ta' kontroll tat-

tnixxija tal-gass biex jiġi identifikat kwalunkwe impatt fuq l-ilma ta' taħt l-art u l-akwifer kien 

kompletament iżolat mill-pajpijiet tal-produzzjoni permezz ta' diversi barrieri. 

Il-valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali Komprensiv (VIA) ikkonkludiet u kien fiha dikjarazzjoni 

speċifika li tiżgura l-kompatibbiltà tal-impatti man-Netwerk Natura 2000. Kellna pjan ta' 

sigurtà ambjentali li japplika tul il-ħajja tal-proġett u kien jinkludi l-aspetti preventivi u 

korrettivi kollha. Matul it-30 sena ta' sfruttament tal-gass fiż-żona ma kien hemm l-ebda impatt: 

• L-adegwatezza tal-ħażna tal-gass tintwera mill-fatt li r-riżervi ilhom jaħżnu l-gass naturali 

għal 6 miljun sena. Min-naħa l-oħra, it-testijiet ta' injezzjoni li ilhom jitwettqu mill-2005 u li 

ġew analizzati minn esperti internazzjonali kkonfermaw l-adegwatezza tal-ħażna tal-gass. L-

effiċjenza hija żgurata mill-istruttura ġeoloġika naturali. Il-kundizzjoni ta' "l-ebda impatt" fuq 

l-akwifer ta' Marismas-Almonte ġiet ittrattata bħala prijorità u twettqu diversi studji ta' 

evalwazzjoni ġeoloġika, idroloġika, sismika, ġeoteknika u idroġeoloġika. It-tipi differenti ta' 

riskji ġew evalwati f'bosta rapporti, inkluż ir-riskju sismiku. Il-proġett kien jinsab f'waħda miż-

żoni b'attività sismika l-aktar baxxa f'Andalusija. Ir-riskju ta' sismiċità indotta kien jinsab taħt 

il-limiti attwali ta' sismiċità naturali, li ma ġġenera l-ebda riskju addizzjonali. L-impjant kien 

imfassal biex jiflaħ għall-effetti sismiċi li jkopru intervalli ta' ritorn ta' 5000 sena. In-netwerk 

ta' monitoraġġ sismiku u l-protokoll tas-sistema tad-dwal tat-traffiku ġew implimentati taħt is-

sorveljanza tal-Istitut Ġeografiku Nazzjonali (responsabbli għas-sorveljanza sismika fi Spanja) 

u ġie eskluż ir-riskju ta' impatt potenzjali minħabba t-tsunamis mill-Golf ta' Cádiz. 

Dawn is-siti għall-ħażna tal-gass jikkompletaw in-netwerk tal-gass Spanjol, iżidu r-riżervi tal-

gass Spanjoli u jissodisfaw 10% tal-bżonnijiet ta' gass ta' Andalusija. Il-Proġett Marismas 

jikkomplementa l-ħażna nazzjonali u ġie inkluż fl-ippjanar nazzjonali għas-setturi tal-gass u 

tal-elettriku. Is-sit tal-ħażna tal-gass ta' taħt l-art kien l-uniku wieħed disponibbli fin-Nofsinhar 

ta' Spanja, fejn ammont konsiderevoli ta' gass importat mill-Alġerija daħal fil-pajjiż. 

Il-Ministeru għall-Ambjent enfasizza bosta drabi li twettqet il-proċedura tal-valutazzjoni 

ambjentali xierqa. Il-Kummissjoni Ewropea ma nnotatx ksur tal-leġiżlazzjoni Ewropea. Ix-

xogħlijiet inġabru f'erba' proġetti abbażi tal-karatteristiċi ambjentali tagħhom, skont il-gwida 

tal-Ministeru għall-Ambjent u l-erba' proġetti ġew ippreżentati fl-istess żmien u ġew issorveljati 

kemm mill-amministrazzjonijiet reġjonali kif ukoll dawk nazzjonali. Barra minn hekk, il-
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Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) inkludiet l-analiżi tal-impatti fuq in-netwerk 

Natura 2000 u l-effetti kumulattivi sinerġistiċi. Ġiet inkluża evalwazzjoni sismika xierqa. Fit-

30 sena li matulhom kienu operattivi, ma ġiet irreġistrata l-ebda sismiċità; għall-kuntrarju, is-

sismiċità indotta fil-proġett Castor irriżultat immedjatament wara li bdew l-operazzjonijiet tal-

gass. 

Bħala konklużjoni: 

• mhu se jinbena l-ebda sit għall-ħżin tal-gass. Ir-riżervi tal-gass naturali (iffurmati 6 miljun 

sena ilu) se jerġgħu jintużaw bħala siti ta' ħżin ta' gass ġeoloġiku ladarba l-gass oriġinali jkun 

ġie estratt; 

 • dan ma jimplikax attività ġdida fiż-żona; l-isfruttament tal-gass fil-Park Naturali ta' Doñana 

kien ilu jsir fiż-żona għal aktar minn 30 sena f'kundizzjonijiet ta' sigurtà u mingħajr inċidenti; 

• diġà jeżistu żewġ terzi tal-infrastruttura meħtieġa għall-proġett; 

• il-proċessi ta' valutazzjoni ambjentali kienu eżawrjenti u ma ġie nnotat l-ebda impatt 

sinifikanti, kif ġie konkluż mill-Amministrazzjonijiet u mill-aġenziji speċjalizzati kollha; 

• Il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali (VIA) ikkonkludiet li ma kien hemm l-ebda effett 

kumulattiv jew sinerġistiku mill-erba' proġetti; 

• il-Kummissjoni Ewropea analizzat il-valutazzjoni ambjentali u ma osservat l-ebda ksur tad-

direttivi Ewropej (PILOT 5081/13/ENVI). 

• il-proġett ma kien jinvolvi l-ebda disturb tal-formazzjonijiet ġeoloiċi u lanqas impatt fuq l-

akwifer; 

• il-proġett ma impona l-ebda riskju ta' sismiċità naturali jew indotta, kif urew diversi speċjalisti; 

ma kien hemm l-ebda sismiċità fi 30 sena ta' operazzjonijiet tal-gass; (l-istudju attribwit b'mod 

inkorrett lis-CSIC, li twettaq minn "Dr Miguel de Las Doblas Lavigne" m'għandux jitqies bħala 

rapport tas-CSIS uffiċjali peress li l-president tiegħu ma tax id-dritt tal-awtur lil din l-

istituzzjoni, filwaqt li l-elaborazzjoni u r-responsabbiltà tiegħu jiddependu unikament fuq dak 

l-individwu);  

• il-proġett ma kellu l-ebda impatt idroloġiku u ma kellux effett fuq l-akwifer. 

Florent Marcellesi staqsa dwar jekk il-post tal-proġett taħt Doñana kienx xieraq. Is-Sur 

Marcellesi ġie infurmat li l-proġett kollu tal-ħażna ta' Marismas kien jinsab barra mill-Park 

Nazzjonali ta' Doñana, u anke li l-Kumpanija ma għażlitx il-post b'mod arbitrarju; dan intgħażel 

minħabba li kien sit tal-ħażna tal-gass naturali (li ġie ffurmat 6 miljun sena ilu), l-unika faċilità 

tal-gass fattibbli fin-Nofsinhar ta' Spanja, u dan kien jinsab f'post strateġikament tajjeb għall-

ħażna tal-gass mill-Alġerija. Huwa staqsa dwar kumpens lill-kumpanija f'każ ta' waqfien jew 

nuqqas ta' tlestija tal-proġett u ġie infurmat li l-investiment dirett tal-proġett kien ta' 

EUR 200 miljun matul il-fażi tal-kostruzzjoni, u sa 400 persuna kienu involuti direttament f'din 

il-fażi bħala ħaddiema diretti u indiretti. L-ispejjeż tal-operat u tal-manutenzjoni kienu ta' 

madwar EUR 3 biljun fis-sena. Is-Sur Marcellesi kkummenta dwar l-ammont allegatament 

mitlub mill-kumpanija fil-każ ta' waqfien tal-proġett (EUR 350 miljun) u staqsa jekk dan l-

ammont kienx jinkludi t-telf tal-qligħ. 
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Il-Ħamis, 20 ta' Settembru 2018 Laqgħa mal-bdiewa – ir-razzett Los Mimbrales  

 Eugenio Zambrano u José Joaquín Aguirre (ir-razzett Los Mimbrales) (laqgħa li ma 

setgħetx titwettaq minħabba nuqqas ta' ħin u dawl; il-kontributuri bagħtu l-kontributi 

tagħhom bil-miktub) 

Il-petizzjonanti jsostnu li dawn huma l-uniċi produtturi f'dan ir-reġjun li rrapportaw l-atti li 

twettqu minn bdiewa illegali għal aktar minn 20 sena. Dan huwa negozju totalment legali mil-

lat tat-taxxi, tal-ħaddiema, tal-prattiki agrikoli sostenibbli u tal-użu tal-ilma għall-irrigazzjoni. 

Dawn taw ħarsa ġenerali ta' dak li qed jiġri fiż-żona: ċerti bdiewa tal-berries qed jisirqu l-ilma 

minn Doñana u ma jistgħux jitpoġġew kollha fl-istess keffa. Ilhom jilmentaw dwar din is-

sitwazzjoni mill-2005. Fl-2012, ressqu lment quddiem il-prosekutur pubbliku għall-ambjent, 

iżda kienu obbligati li jirtirawh minħabba l-pressjoni mill-awtorità lokali, u minn dakinhar 'il 

quddiem kellhom jiffaċċjaw il-konsegwenzi. 

Il-petizzjonant sostna li l-Kummissjoni stabbilita mill-Pjan ta' Almonte-Marismas 

irrakkomandat agrikoltura b'intensità baxxa, turiżmu sostenibbli u l-evitar li titpoġġa pressjoni 

fuq il-komunità madwar din iż-żona estremament fraġli, iżda sfortunatament dawn ir-

rakkomandazzjonijiet kollha ġew minsija u llum il-ġurnata, l-estrazzjoni tal-akwifer trid tkun 

ta' madwar 125 hm3 u jista' jintqal li l-akwifer huwa totalment sfruttat b'mod eċċessiv u ħadd 

mhu qed jagħmel xejn dwar din il-frodi. 

Huma sostnew li hemm it-tipi ta' bdiewa li ġejjin: 

 bdiewa li huma għalkollox legali, li jirrispettaw l-Att dwar l-Ilma tal-1985, għandhom 

volum biżżejjed ta' ilma għall-irrigazzjoni u d-drittijiet tal-ilma tagħhom ilhom jiġu 

rreġistrati mill-1968; 

 il-bdiewa li huma parzjalment illegali, li huma assoċjazzjonijiet tal-irrigazzjoni u 

għalhekk il-maġġoranza tal-bdiewa, entitajiet tal-"liġi pubblika" b'responsabbiltajiet 

kbar. L-Awtorità tal-Ilma ta' Guadalquivir (CHG) tassenjalhom volum ta' ilma għal kull 

ettaru biex isaqqu, iżda huwa stmat li huma jieħdu d-doppju tal-ammont mogħti 

legalment bħala konċessjoni biex isaqqu l-għelieqi tagħhom. L-awtorità hija konxja ta' 

din is-sitwazzjoni iżda ma tridx taġixxi; 

 imbagħad hemm dawk li m'għandhom l-ebda dritt ta' irrigazzjoni u saħansitra 

għandhom artijiet muniċipali mikrija mingħajr l-ebda dritt ta' irrigazzjoni, iżda jħaffru 

bir u jibdew jirrigaw u kulħadd jaf b'dan: il-muniċipalità, l-Awtorità tal-Ilma, ir-Reġjun 

ta' Andalusija - kif jiġri, pereżempju f'Lucena jew f'Matalagrana. 

 Finalment, hemm dawk li huma kompletament illegali, dawk li jaqtgħu mill-foresta, 

(irreġistrata fir-Reġistru tal-Foresti Andalusjani), iħaffru bir u jibdew ikabbru l-

għelejjel. 

Is-soluzzjoni proposta mill-petizzjonanti kienet li tiġi infurzata l-leġiżlazzjoni u b'hekk tiġi 

osservata l-legalità. It-twettiq ta' verifiki, il-kontroll tal-bjar; b'approċċ sempliċi ħafna: kull bir 

li jintuża għall-berries huwa mqabbad mal-linja elettrika u għalhekk il-qsim tal-konsum f'KW/h 

jista' jikkalkula l-prestazzjoni ta' kull pompa u jikseb il-volum ta' ilma estratt minn kull bir. Bil-

miżuri proposti u l-ispezzjonijiet attivati fl-istess ħin, ir-riżultat ikun aktar effettiv. 
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 Antonio Ramos - Ecologistas en Acción (Ekoloġisti fl-azzjoni) 

(laqgħa li ma setgħetx issir minħabba nuqqas ta' ħin u dawl; il-kontributuri bagħtu l-

kontributi tagħhom bil-miktub) 

Ir-rappreżentant ta' Ecologistas en Acción talab lill-Membri tal-Parlament Ewropew biex 

jagħmlu pressjoni fuq ir-Renju ta' Spanja u fuq l-awtoritajiet ta' Andalusija sabiex jimplimentaw 

b'mod urġenti u effettiv miżuri li bil-mezzi kollha jevitaw id-deterjorament bla waqfien tal-

mases tal-ilma u ż-żoni naturali tal-ambjent ta' Doñana li fuqhom jiddependu għas-sopravivenza 

tagħhom fuq żmien medju u twil. Il-miżuri previsti fil-pjanijiet differenti għaż-żona huma 

meħtieġa u ma jistgħux jiddewmu aktar. Il-kwistjonijiet jinkludu dawn li ġejjin: 

- l-għeluq ta' impjanti ta' estrazzjoni illegali u l-monitoraġġ ta' dawk li huwa stmat li jistgħu 

jirriżultaw fi ffrankar fil-Pjan għall-Ilma attwali sa 325 hm3. 

- it-tnaqqis fil-pressjoni fuq l-ilma ta' taħt l-art. 

- l-eliminazzjoni ta' għelejjel illegali; 

- l-ikkanċellar tat-trasferimenti ppjanati; 

- reviżjoni tal-konċessjonijiet ta' awtorizzazzjoni għall-użu tal-ilma ta' taħt l-art b'riżorsi 

eżistenti; 

- iż-żieda fl-għadd ta' gwardji tal-għargħar bl-appoġġ ta' tekniki ta' telekontroll u ta' 

telerilevament, bil-għan li jkun hemm tqabbil bejn ir-riżorsi u d-dritt u l-awtorizzazzjonijiet 

għall-użu tal-ilma; 

- id-dikjarazzjoni tal-akwifer bħala sfruttat żżejjed u l-adozzjoni ta' pjan għall-użu tal-art fir-

rigward tal-estrazzjonijiet. 

Huwa rrefera għall-punt 2.2.3 (83) tal-opinjoni motivata tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-

proċedura ta' ksur 2014/2090, tat-28/4/16, li jiddikjara b'mod ċar li skont ir-rapporti tal-

Awtorità tal-Ilma ta' Guadalquivir, matul il-perjodu ta' bejn l-2015 u l-2016, l-akwifer kien fi 

stat globali ta' twissija minn qabel. Il-kontradizzjoni bejn dak li ġie rraportat lill-Kummissjoni 

Ewropea u d-data pprovduta lill-Kumitat għall-Ilma tal-Kunsill ta' Ġestjoni ta' Doñana hija 

eżempju ċar tal-mod inġust ta' xogħol minn dawk responsabbli għall-ilma f'Doñana. Fid-dawl 

ta' din il-kontradizzjoni, dawn huma tal-fehma li l-Parlament Ewropew għandu jħeġġeġ lill-

Kummissjoni Ewropea tniedi proċedimenti dixxiplinari kontra r-Renju ta' Spanja quddiem il-

Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għal ksur ċar, evidenti u kontinwu tal-linji gwida dwar 

is-salvagwardja tal-Park Nazzjonali ta' Doñana. 

Il-Ġimgħa, 21 ta' Settembru 2018 - Madrid 

Laqgħa mal-kapijiet tal-Ministeru għat-Tranżizzjoni Ekoloġika u tal-Awtorità tal-Ilma ta' 

Guadalquivir 

Pál Csáky, kap tad-delegazzjoni, tenna r-ringrazzjament tiegħu u enfasizza l-ispirtu kostruttiv 

taż-żjara u x-xewqa tiegħu li jifhem aħjar il-kwistjonijiet relatati mal-protezzjoni tal-ambjent 

f'Doñana: il-ġestjoni tal-ilma, il-problema ta' bjar illegali u l-protezzjoni ta' Doñana kontra 

attivitajiet industrijali u tal-gass. Huwa esprima wkoll it-tama tiegħu li r-riżultat ta' dawn id-
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djalogi mal-awtoritajiet differenti u ż-żjarat li saru fil-jiem ta' qabel f'Sivilja u Doñana jgħinu 

lid-delegazzjoni biex twettaq ir-rakkomandazzjonijiet xierqa. 

 José Domínguez Abascal, is-Segretarju tal-Istat għall-Enerġija 

Is-Sur Abascal sostna li l-"Parques Nacionales" (il-Parks Nazzjonali) kien korp awtonomu tal-

gvern ċentrali, li ma kienx jiġġestixxi b'mod dirett il-Park Nazzjonali ta' Doñana, peress li dan 

kien jiġi ġestit direttament mir-Reġjun ta' Andalusija (l-istat kien jipposjedi biss ir-razzett ta' 

Las Marismillas). 

Il-Park Nazzjonali ta' Doñana kellu l-akbar protezzjoni possibbli, ġie stabbilit minn liġi fl-1969 

u kellu strument ta' ġestjoni b'saħħtu ħafna: il-pjan għall-użu u l-ġestjoni tal-Park Nazzjonali ta' 

Doñana Il-Ministeru kkoordina biss attivitajiet ġenerali bejn il-parkijiet nazzjonali differenti. 

 Manuel Menéndez Prieto, id-Direttur Ġenerali għall-Ilma 

Is-Sur Menéndez Prieto spjega li l-ġestjoni tal-ilma kienet taqa' taħt il-mandat tal-Ministeru 

peress li x-xmara ta' Guadalquivir kienet tgħaddi minn għadd ta' komunitajiet awtonomi u 

għalhekk il-baċir tagħha kien ġestit mill-Awtorità tal-Ilma ta' Guadalquivir u kien soġġett għad-

Direttiva Qafas dwar l-Ilma. Il-Pjan tal-Ilma 2016-2021 kien fis-seħħ u dak iż-żmien kien qed 

jiġi mħejji l-pjan li jmiss (2022-2027). 

B'rabta mat-tieni fażi tal-Pjan tal-Ilma ta' Guadalquivir u l-iskeda ta' implimentazzjoni għall-

Kuruna tal-Foresta fit-Tramuntana ta' Doñana, inġabru flimkien u tnedew għadd konsiderevoli 

ta' miżuri li implimentaw id-dispożizzjonijiet ta' leġiżlazzjoni Ewropea, nazzjonali u reġjonali. 

Pereżempju: 

a) Miżuri għat-tnaqqis tal-estrazzjonijiet: 

- akkwist mill-gvern Spanjol tar-razzett ta' Cortijo Los Mimbrales (EUR 50 miljun), fil-Kuruna 

Forestala ta' Doñana, bil-għan li jittejjeb l-istatus kwantitattiv tal-korp tal-ilma ta' taħt l-art ta' 

La Rocina, li jikkorrispondi għal volum ta' 6.8 hm³/sena ta' estrazzjoni tal-ilma f'922 ettaru ta' 

art. Din l-inizjattiva ntemmet fl-2015 u ż-żona tal-madwar esperjenzat titjib notevoli fil-livelli 

pjeżometriċi. 

- tlestija fl-2015 tax-xogħlijiet "Konsolidazzjoni u titjib taż-żona tal-irrigazzjoni ta' El Fresno", 

flimkien mal-infrastruttura tat-trasferiment ta' 4.99 hm³/sena ta' ilma tal-wiċċ mid-distrett tal-

baċir tax-xmara ta' ħdejn dik ta' Tinto-Odiel-Piedras. Din l-inizjattiva, ikkonsolidata mill-

konċessjoni mogħtija f'Settembru tal-2018, ippermettiet l-għeluq ta' aktar minn 300 bir u s-

sostituzzjoni tagħhom b'ilma tal-wiċċ ta' kwalità. Dan il-volum jista' jiżdied sa 15-il hm³ wara 

l-kunsiderazzjoni tal-Kungress li ngħatat reċentement fir-rigward ta' din il-miżura l-ġdida, 

prevista fil-Pjan Idroloġiku, 

- is-sostituzzjoni tal-ilma ta' taħt l-art bl-ilma tal-wiċċ fiż-żona ta' Los Hatos (Marismas): qed 

jiġu żviluppati diversi toqob tad-dħul fix-xmara Guadiamar, li jippermettu li l-estrazzjoni ta' 

dik iż-żona tonqos, li hija waħda minn dawk li esperjenzaw l-akbar tnaqqis. 

b) Miżuri għall-kontroll u s-sorveljanza: 
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- il-monitoraġġ ibbażat fuq is-satellita f'ħin reali (telerilevament), li ppermetta li jiġu ggwidati 

u pprijoritizzati l-azzjonijiet tal-gwardjani tal-għargħar, 

- il-monitoraġġ ta' akwiferi b'total ta' 273 pjeżometru. Kien hemm aktar pjeżometri fl-akwiferi 

fiż-żona ta' Doñana milli fil-55 km² li ffurmaw il-bqija tal-baċir (208). 

c) Miżuri ta' governanza: 

- fl-2017, l-Awtorità tal-Ilma ta' Guadalquivir wettqet total ta' 668 spezzjoni, li wasslu għal 

359 rapport ta' ksur u 107 azzjoni miġjuba b'rabta mal-ksur tal-Att dwar l-Ilma. Fl-2018, saru 

937 spezzjoni, bi 328 lment u 86 azzjoni. 

- bejn l-2017 u l-2018, s'issa ġew imposti 276 multa, li ħafna minnhom saru minħabba 

azzjonijiet imwettqa fis-snin preċedenti, 

- reviżjoni tal-konċessjonijiet ta' awtorizzazzjoni għall-użu tal-ilma ta' taħt l-art b'riżorsi 

eżistenti; 315 każ ġew riveduti. It-tħejjija ta' rekord tal-estrazzjoni tal-ilma, 

- l-abbozzar ta' pjan annwali ta' estrazzjonijiet fil-korp tal-ilma ta' La Rocina bil-kollaborazzjoni 

tal-Istitut Spanjol tal-Ġeoloġija u l-Minjieri (IGME), skont id-Digriet dwar il-Pjan tal-Ilma u l-

Pjan għall-Kuruna Forestali f'Doñana ta' Fuq tar-Reġjun ta' Andalusija. Dan il-pjan jitħejja kull 

sena u jiddetermina l-volum massimu li jista' jiġi estratt, 

- l-estensjoni tiegħu għaż-żewġ korpi ta' ilma oħra li ma laħqux l-istatus kwantitattiv tajjeb 

(Almonte u Marismas), se tiġi eżaminata, soġġett għal dikjarazzjoni bħala "korp tal-ilma 

f'riskju" (il-mod l-antik ta' kif ssir referenza għall-isfruttament żejjed), bl-istabbiliment tal-

komunitajiet korrispondenti ta' utenti kif previst fl-Artikolu 56 tal-Att dwar l-Ilma; 

d) Miżuri ta' riċerka u bini tal-għarfien: 

- il-proġett ta' riċerka idroġeoloġika mal-Istitut Ġeoloġiku u Minjieri ta' Spanja (IGME) u l-

Università ta' Pablo de Olavide (UPO). Dan inkluda l-iżvilupp ta' mudell matematiku biex 

jappoġġja l-ġestjoni fil-perimetru tal-Kuruna Forestali f'Doñana ta' Fuq u bosta kampanji ta' 

monitoraġġ, speċjalment fir-rigward tal-kumpless tal-għadajjar tal-Park Nazzjonali; 

- il-monitoraġġ permezz ta' immaġni bis-satellita tal-għadajjar ta' Doñana. Is-CHG ħejja studju 

tal-evoluzzjoni tiegħu mill-1984 sal-lum. 

 Sergio López, id-Deputat Direttur għall-Karburanti Fossili u l-Enerġija 

Huwa spjega li Spanja għandha nuqqas ta' karburanti fossili u li l-gass ilu jiġi estratt f'Marismas 

mill-1988. Il-problema kienet il-varjabbiltà tas-suq u l-limitazzjoni tal-impatt fuq il-

konsumaturi, li kienet ir-raġuni għat-tnaqqis tal-ħażna tal-gass f'Marismas. Il-proġetti 

ffunzjonaw bħala strutturi separati li ma jgħaddix ilma minnhom. Marismas occidental inħoloq 

b'Digriet Irjali fl-2011 u kellu kapaċità ta' 1,600 megawatt/siegħa. Kien sit ta' ħażna żgħir iżda 

ppermetta li l-provvista tkun aġġustata f'konformità mad-domanda tas-suq tal-gass. L-erba' 

proġetti tal-gass f'Doñana ġew raggruppati b'mod konġunt fl-2006-07; fl-2010, Marismas 

occidental kiseb d-DIA tiegħu u fl-2013 it-tliet proġetti l-oħra kisbu tagħhom; dawn 

jikkonformaw mal-leġiżlazzjoni attwali u kienu favorevoli. 
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Pál Csáky sostna li l-fatt li l-erba' proġetti ġew evalwati b'mod indipendenti seta' ma kienx l-

aktar mod xieraq kif dan kellu jsir, u barra minn hekk, il-proġett ma evalwax l-attività sismika. 

Peress li s-soċjetà ta' Andalusija kienet kontrih, forsi Doñana ma kinitx l-aktar post xieraq għall-

proġett, u huwa staqsa jekk kinitx qed tiġi esplorata l-possibbiltà li ssir evalwazzjoni konġunta 

tal-erba' proġetti li jinkludu l-attività sismika possibbli fiż-żona. 

Il-Viċi-Direttur tal-Karburanti Fossili u tal-Enerġija wieġeb li meta l-Evalwazzjoni tal-Impatt 

ambjentali saret fl-2008, is-sismiċità ma kinitx inkluża, iżda l-iżviluppatur ippreżenta studji 

sismiċi aktar tard. 

Bejn l-2010 u l-2013 ma kien hemm l-ebda oppożizzjoni min-naħa tal-pubbliku fir-rigward tal-

proġett, li kważi ma ġie kkontestat bl-ebda mod; fl-istudju tal-awtorizzazzjoni, ġew ippreżentati 

studji dwar is-sismiċità u kien hemm seismografi installati f'Marismas occidental u l-protokolli 

tas-sismiċità ġew ivvalidati mill-IGME. Inħoloq kumitat bejn żewġ partijiet li kien jinvolvi lill-

Istat u lill-gvern reġjonali Andalusjan biex isolvi t-tilwima dwar il-VIA. 

Miltiadis Kyrkos sostna li l-awtorità kella tieħu miżuri f'Doñana, li l-għadajjar kienu niexfa u 

li dan kien qed jaffettwa l-bijodiversità u l-ispeċijiet. Doñana kienet qed tmut, ma kinitx qed 

tagħmel xita u l-bjar illegali kienu għadhom qed jintużaw. Fir-rigward tal-gass, huwa nnota li 

l-awtoritajiet taw permess għal proġett wieħed, iżda kemm il-petizzjonanti kif ukoll l-esperti 

kienu kontrihom u kellhom opinjonijiet differenti. Minbarra dan, l-Ombudsman kien qed isostni 

ħaġa u l-kumpanija kienet qed issostni ħaġa oħra. 

Id-Direttur Ġenerali tal-Ilma, wieġeb li l-livell pjeżometriku tal-akwifer mar għall-aħjar bil-

miżuri meħuda (l-għeluq ta' bjar illegali, aktar monitoraġġ u xiri ta' rziezet), flimkien mal-

monitoraġġ tal-ilma estratt mill-bjar legali. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, il-President tal-Awtorità tal-Ilma ta' Guadalquivir 

(CHG) 

Is-Sur Ramón Guinea spjega li l-ilma f'Doñana huwa regolat mill-pjan annwali ta' 

estrazzjonijiet tas-CHG, li jieħu ħsieb l-użu tal-ilma u t-trasferiment tal-ilma tal-wiċċ. Il-korp 

tal-ilma ta' La Rocina kien dak li kien jinsab fl-agħar kundizzjoni. Iż-żieda fis-sorveljanza, il-

monitoraġġ u r-riżorsi tippermetti li jingħalqu l-bjar illegali u li jiġu rregolati dawk eżistenti. 

Se tiżdied l-effettività tar-riskji. Il-bdiewa qed jingħataw ilma tal-wiċċ minflok ilma ta' taħt l-

art (minn trasferimenti mill-baċir ta' Tiel Odiel). Madankollu, huwa rrikonoxxa l-fatt li s-

sitwazzjoni soċjali kellha tinġieb f'konformità mas-sitwazzjoni attwali, u kien favur attività 

ekonomika regolata. 

Florent Marcellesi staqsa kif il-proġett tal-gass qabel mal-ideat tal-Ministru, jekk kienx hemm 

alternattivi possibbli għall-ħażna tal-gass u li jitqiesu kumpensi possibbli jekk ikun hemm bidla 

fid-direzzjoni tal-proġett peress li l-kumpanija tal-gass talbet EUR 350 miljun f'dik l-

eventwalità. Fir-rigward tal-proċedura ta' ksur li tnediet mill-Kummissjoni dwar il-problema 

tal-ġestjoni tal-ilma f'Doñana, ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni ġew segwiti, u l-

problema kienet il-madwar tal-park li kien qed jaffettwa l-Park Nazzjonali fuq żmien medju u 

twil. 

Is-Segretarju tal-Istat għall-Enerġija sostna li l-ministeru ma jikkunsidrax li joħloq sit għall-

ħażna tal-gass b'dawk il-kundizzjonijiet. Meta tfassal il-pjan tal-gass, l-enerġija rinnovabbli 
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kienet fil-bidu tagħha. Din hija r-raġuni għaliex kellha tinstab soluzzjoni għall-pożizzjoni 

amministrattiva li ttieħdet, b'kawtela metikoluża fir-rigward tal-pożizzjoni li kellha tiġi segwita. 

Il-Viċi-Direttur għall-Karburanti Fossili u l-Enerġija, sostna li fl-2006 kien hemm 16-il proġett 

tal-gass differenti li ġew diviżi f'erba' gruppi, li ġew ivvalutati fl-istess ħin u li ma ġewx 

mibdula; kieku dawn ġew mibdula, kien ikun meħtieġ li ssir VIA ġdida. 

Id-Direttur Ġenerali għall-Ilma, irrefera għall-proċedura ta' ksur dwar l-isfruttament żejjed tal-

akwifer ta' Doñana billi sostna li kienu rċevew l-ittra ta' avviż formali, u kienet inħarġet opinjoni 

motivata u l-ministeru qajjem dubji dwarha. 

Madankollu, l-importanti kien li jiġi eżaminat kif kien qed jaħdem l-akwifer fir-rigward tad-

data tal-IGME, u minn din id-data jiġu ddefiniti l-estrazzjonijiet massimi bil-pjan annwali tal-

estrazzjoni tal-ilma tal-Konfederazzjoni (dan kien japplika għal La Rocina u ġie estiż għal 

Almonte Marismas). Il-Pjan tal-Ilma li jmiss inkluda l-ħolqien ta' assoċjazzjoni tal-irrigazzjoni 

f'Almonte Marismas u l-kwantifikazzjoni tal-estrazzjonijiet u l-impatti tagħhom. Doñana kienet 

qed twettaq xogħol ta' sorveljanza fil-baċir ta' Guadalquivir. 

Pál Csáky, talab li jingħadd l-ammont ta' bjar illegali u dawn wieġbu li l-ministeru ried 

jagħlaqhom, iżda dan kien diffiċli, u l-penali kienu jaqgħu taħt il-mandat tas-CHG u li kien 

meħtieġ li l-konċessjonijiet tal-ilma jiġu riveduti. Il-ministeru ried jintensifika s-sigurtà u l-

preżenza tal-gwardjani, u poġġa fis-seħħ pjeżometri għall-monitoraġġ tal-bjar. Huwa ried li l-

korpi tal-ilma jiġu restawrati. Kien hemm riżorsi alternattivi għall-biedja bħall-ilma tal-wiċċ. 

L-attivitajiet tal-bniedem kellhom jadattaw għall-protezzjoni tal-ambjent. 

Is-Segretarju tal-Istat għall-Enerġija, wieġeb li l-ministeru kien qed jieħu ħsieb l-interess 

ġenerali u li se jiġu adottati miżuri mal-gvern reġjonali u mal-Ministeru tal-Agrikoltura b'rabta 

mat-tixrid tat-tniġġis min-nitrati. Fir-rigward tal-livelli tal-akwifer, huwa sostna li dawn kienu 

konformi mal-klima u li kienu qed jitjiebu; fir-rigward tal-kumpless tal-għadajjar, huwa sostna 

li l-ilma naqas u wassal biex kibret il-veġetazzjoni tal-foresta fil-madwar u li kien hemm aktar 

evaporazzjoni minħabba ż-żieda fit-temperaturi. It-tibdil fil-klima kien qed jaffettwa wkoll lil 

Doñana. 

Fir-rigward tal-istudju dwar is-sismoloġija, huwa sostna li kienet dik il-kumpanija li 

ppreżentatu, iżda li dan ġie evalwat mill-IGME. Huwa spiċċa d-diskors tiegħu billi sostna li l-

proġett tal-gass jista' ma jsirx illum il-ġurnata, iżda li s-sitwazzjoni kellha tiġi solvuta bl-akbar 

ċertezza legali. 

Pál Csáky, il-kap tad-delegazzjoni, tenna r-ringrazzjament tiegħu, u enfasizza l-ispirtu 

kostruttiv tal-laqgħa u x-xewqa tiegħu li jifhem aħjar il-kwistjonijiet relatati mal-ġestjoni tal-

ilma f'Doñana, kif ukoll l-implikazzjonijiet li l-proġetti tal-gass kellhom fuq l-ambjent tal-park. 

Huwa sostna li l-eżitu ta' dawn id-diskussjonijiet u ż-żjarat li saru fil-jiem preċedenti f'Doñana, 

kif ukoll il-laqgħat mal-petizzjonanti u ma' awtoritajiet differenti li se jgħinu lid-delegazzjoni 

biex tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet xierqa. 



 

PE632.130v03-00 28/34 CR\1180392MT.docx 

MT 

Kummenti ġenerali 

Matul iż-żjara, id-delegazzjoni osservat li kien meħtieġ li jiġi stabbilit djalogu aktar produttiv 

u li kien meħtieġ li terġa tiġi stabbilita l-fiduċja bejn il-petizzjonanti u l-awtoritajiet pubbliċi 

rilevanti. B'mod ġenerali, l-awtoritajiet, il-bdiewa, l-assoċjazzjonijiet agrikoli u l-Awtorità tal-

Ilma għall-baċir tax-xmara ta' Guadalquivir affermaw li s-sitwazzjoni tal-akwifer ta' Doñana 

kienet konformi mad-Direttiva Qafas tal-Ilma u li kienet fil-fażi ta' rkupru; il-petizzjonanti u x-

xjentisti sostnew preċiżament l-oppost. Barra minn hekk, dawn tal-aħħar indikaw ksur 

potenzjali tad-Direttivi dwar il-Ħabitats u l-Għasafar Selvaġġi, bħall-iskarsezza tal-ilma tal-

wiċċ minħabba n-nixfa li Spanja kollha kemm hi sofriet għal 4 snin, u t-tniġġis u l-istat ħażin 

tal-korpi tal-ilma tal-wiċċ, li jaffettwaw postijiet differenti tan-Netwerk Natura 2000.  

Iż-żjara enfasizzat l-iskarsezza tal-ilma fin-Nofsinhar ta' Spanja minħabba t-tibdil fil-klima, l-

attivitajiet turistiċi u l-ħtiġijiet ta' irrigazzjoni. Sabiex jiġi żgurat ir-restawr urġenti tal-akwifer, 

jeħtieġ li jitkomplew jittieħdu aktar miżuri xierqa, bħal-limitazzjoni tal-estrazzjoni tal-ilma u 

jiġi permess biss it-tħaffir legali. 

Ix-xjentisti wrew kif l-isfruttament f'Doñana jista' jkun qed jaffettwa t-tnaqqis ta' speċijiet 

naturali u ssuġġerew miżuri possibbli biex jittaffew l-effetti tiegħu fil-Park Nazzjonali, li kien 

protett mid-Direttiva dwar il-Ħabitats u l-Għasafar Selvaġġi u mill-Konvenzjoni ta' Ramsar u 

kien riżerva tal-bijosfera tal-UNESCO. Il-partijiet ikkonċernati differenti (xjentisti, esperti u 

ekoloġisti) indikaw il-problemi li ġejjin relatati mal-akwifer ta' Doñana: bjar illegali u tniġġis 

tal-ilma. F'dan ir-rigward, l-aħħar rapport tal-UNESCO rrikonoxxa l-isforzi li diġà saru. 

Matul iż-żjara, id-delegazzjoni studjat b'attenzjoni l-proġett ta' kostruzzjoni ta' gassdott u sit 

għall-ħażna tal-gass f'Doñana, li jikkonsisti f'erba' subproġetti: Aznalcázar, Marismas Oriental, 

Marismas Occidental u Saladillo. Id-delegazzjoni rċeviet opinjonijiet mill-Ammistrazzjoni 

lokali u ċerti organizzazzjonijiet li qajmu dubju dwar il-fatt li ma kienx sar studju xieraq dwar 

l-effetti sinerġiċi u kumulattivi tal-erba' proġetti fuq l-ambjent u, b'mod partikolari fuq is-siti ta' 

Natura 2000. Id-delegazzjoni ġiet mgħarrfa wkoll li dawn qajmu dubju dwar il-fatt li studji 

dwar is-sismiċità fiż-żona tal-proġett saru tard u li ma ġewx ikkunsidrati fil-ħin għall-

Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali. 

Fir-rigward tal-implikazzjonijiet tal-proġett tal-gass fl-ambjent naturali ta' Doñana, id-

delegazzjoni kienet tal-fehma li sabiex tiġi ppreservata ekosistema unika, u filwaqt li jitqies il-

prinċipju ta' prekawzjoni, kien meħtieġ li jsir studju integrat komplementari tal-erba' proġetti 

tal-gass, inkluża valutazzjoni sismika; dan jippermetti li ssir l-analiżi meħtieġa tal-effetti 

kumulattivi u sinerġetiċi tal-proġett kollu kemm hu. 

Id-delegazzjoni kienet konxja wkoll li sabiex is-sitwazzjoni titreġġa' lura, ikun meħtieġ li jiġu 

studjati miżuri li jirrispettaw il-proċedura, b'sigurtà massima u garanziji legali għall-partijiet 

involuti. 

Id-delegazzjoni spjegat li l-Istati Membri kellhom japplikaw u jimplimentaw il-leġiżlazzjoni 

tal-Unjoni u li kien meħtieġ li l-problemi jiġu indirizzati l-ewwel fil-livell lokali, reġjonali jew 

nazzjonali permezz ta' djalogu u kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet u ċ-ċittadini. 
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Rakkomandazzjonijiet 

Il-Kumitat għall-Petizzjonijiet: 

1. Jenfasizza li Doñana, minħabba l-lokalità strateġika tagħha, hija ambjent uniku għall-

bijodiversità, fost l-akbar fl-Ewropa u li għandha varjetà kbira ta' ekosistemi, firxa 

konsiderevoli ta' fawna u flora, inklużi speċijiet f'periklu kritiku, bħall-Ajkla Imperjali, il-

Lynx pardinus, u t-Testudo graeca, filwaqt li tagħmel ukoll parti mir-rotta migratorja ta' 

miljuni ta' għasafar kull sena; 

2. Iqis li l-mudell tal-ġestjoni tal-ilma fi Spanja għandu jiġi implimentat ulterjorment, billi 

kwalunkwe distribuzzjoni potenzjali tal-użu tkun tiddependi fuq il-konformità mar-

rekwiżiti ambjentali tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma u l-Pjan tal-Ilma ta' Guadalquivir kif 

inhu l-każ bħalissa u billi jitqiesu l-ħtiġijiet ambjentali, soċjali u ekonomiċi; 

3. Jitlob lill-Kummissjoni tirrapporta dwar l-aħħar żviluppi fir-rigward tal-

petizzjonijiet 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 u 0260/2018 u dwar ir-

rapporti kollha miftuħa rigward l-isfruttament tal-akwifer ta' Doñana, kif ukoll tal-proġetti 

tal-gass fiż-żona, peress li kien hemm ħtieġa urġenti li tkompli tipprovdi soluzzjonijiet biex 

tevita d-deterjorament ta' Doñana billi tnaqqas il-pressjonijiet fuq l-ekosistemi, filwaqt li 

ssir kompatibbli ma' mudell agrikolu sostenibbli u tippromwovi l-iżvilupp ekonomiku u 

soċjali taż-żona; 

4. Jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja mill-qrib is-sitwazzjoni f'Doñana fir-rapport li 

jmiss dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva Qafas dwar l-Ilma kif tagħmel diġà l-

konfederazzjoni idrografika ta' Guadalquivir; jistieden lill-Kummissjoni timmonitorja l-

mod kif tiġi applikata l-leġiżlazzjoni Ewropea fil-pjan tal-ilma għat-tieni stadju tal-pjan tal-

ġestjoni tal-baċir ta' Guadalquivir; 

5. Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali jkomplu jaħdmu flimkien mal-awtoritajiet reġjonali, 

mal-awtoritajiet lokali, mal-NGOs, max-xjentisti, mal-bdiewa, mar-rappreżentatni agrikoli 

professjonali u mas-soċjetà ċivili, u tinvolvihom fi djalogu kostruttiv biex il-pjan ta' azzjoni 

li huwa importanti għal żminijietna (kif ġie rikonoxxut mill-Unesco fl-aħħar reviżjoni 

tagħha tal-2016) jinbidel f'wieħed olistiku u fattibbli, inklużi l-miżuri meħtieġa għall-

irkupru tal-akwifer; 

6. Jiddispjaċih dwar l-użu li tħalla jsir mill-awtoritajiet lokali tal-art ikklassifikata bħala 

foresta biex, fost affarijiet oħra, jiġu kkultivati l-frawli jew biex jitħaffru bjar mingħajr 

awtorizzazzjoni; u jitlob li jittieħdu l-miżuri meħtieġa kollha biex jitwaqqfu dawn il-

prattiki; 

7. Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali u lill-Awtorità tal-Ilma ta' 

Guadalquivir biex ikomplu jaħdmu flimkien u jinkoraġġixxi l-għeluq ta' bjar illegali u 

jwaqqfu immedjatament l-estrazzjoni u l-astrazzjoni illegali tal-ilma li qed isseħħ, 

għaldaqstant bħala miżura ta' prekawzjoni u biex jitwaqqaf l-użu ta' infrastruttura bla 

liċenzja (teħid minn nixxiegħat, għadajjar) billi immedjatament tiġi ddikommissjonata; u 

jappella għall-protezzjoni tal-ispetturi u għall-infurzar ta' xogħolhom billi jiżdiedu l-

materjal u r-rżorsi umani; jitlob li jkun hemm aktar sigurtà u preżenza akbar ta' persunal ta' 

sigurtà u tal-pulizija, kif ukoll il-ftuħ tal-proċeduri ta' sanzjonijiet rilevanti fil-konfront tas-

sidien ta' dawn l-infrastrutturi; 
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8. Jistieden lill-awtoritajiet nazzjonali jeżegwixxu t-trasferiment ta' 19.9 ettometri kubiċi 

mill-Baċir ta' Tinto-Odiel-Piedras għall-Baċir ta' Guadalquivir kif ġie approvat 

f'Ottubru 2018 mill-Cortes Generales u jwettqu x-xogħlijiet tat-trasferiment imsemmi 

qabel; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Parlament Ewropew iqisu u jirrikonoxxu, kif għamlet il-

UNESCO fl-2016, l-isforzi u l-monitoraġġ mill-qrib tal-istat tal-ilma ta' taħt l-art mill-

amministrazzjoni u jenfasizza l-Pjan ta' Ġestjoni Speċjali taż-żoni irrigati li jinsabu fiż-

żona tal-foresta ta' Doñana, li tfassal u ġie approvat mill-Amministrazzjoni Reġjonali fl-

2014, il-Pjan Idroloġiku tal-Guadalquivir u x-Xmara ta' Tinto-Odiel-Piedras mill-

Konfederazzjoni Idrografika tal-2017 jew id-"Dikjarazzjoni tar-riskju" riċenti minn din l-

istess amministrazzjoni li se tkompli ssaħħaħ il-kontroll; 

10. Jistieden lill-awtoritajiet rilevanti, kif ukoll lill-muniċipalitajiet, lill-organizzazzjonjiet 

ambjentalisti, lill-bdiewa u lill-assoċjazzjonijiet agrikoli fiż-żona, biex jiżguraw 

konformità mal-Pjan ta' Ġestjoni Speċjali u jirrapportaw tkabbir ġdid li jista' jkun ta' periklu 

għas-settur u għall-immaġni tal-agrikoltura f'Doñana; 

11. Jitlob li jiġi adottat u implimentat pjan ta' estrazzjoni fir-rigward tal-akwifer; jitlob li jiġu 

identifikati l-ħtiġijiet tal-ilma tal-ekosistemi ta' Doñana, sabiex jintlaħqu l-objettivi ta' 

konservazzjoni li ġew iddefiniti preċedentement għaż-żona protetta; jitlob li tiġi ffaċilitata 

l-implimentazzjoni tal-Pjan; jitlob li tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni tal-Pjan u li jiġu 

allokati fondi mill-Programm ta' Żvilupp Rurali Andalusjan biex jittejbu l-prattiki tal-

irrigazzjoni tal-bdiewa; kif ukoll it-tfassil ta' linji ta' għajnuna pubblika għall-

implimentazzjoni ta' sistemi kompatibbli mal-ambjent; 

12. Jitlob li jkun hemm aktar purifikazzjoni effettiva tal-ilma li jispiċċa f'Doñana u li jitnaqqas 

it-tixrid tat-tniġġis ta' oriġini agrarja u industrijali; jinnota li mhux l-agrikultura kollha fiż-

żona ta' Huelva hija theddida għall-Park Naturali ta' Doñana, iżda l-estrazzjoni illegali u 

mhux ikkontrollata tal-ilma; jenfasizza kemm hu importanti li jonqos l-istress fuq l-ilma 

billi titwaqqaf l-estrazzjoni illegali u mhux ikkontrollata tal-ilma, u li l-bdiewa jingħataw 

ir-riżorsi u t-teknoloġija meħtieġa biex jadattaw għall-isfidi tat-tibdil fil-klima, biex tiġi 

ppreservata s-sostenibbiltà ambjentali taż-żona f'bilanċ mal-iżvilupp ekonomiku. jitlob li 

tiġi żgurata l-purifikazzjoni korretta u l-monitoraġġ kontinwu tal-ilma li jispiċċa f'Doñana; 

jinnota bi tħassib li l-ammont tal-ilma li għandu jiġi ttrattat huwa akbar mill-kapaċità 

attwali tal-impjant ta' purifikazzjoni, b'mod partikolari matul il-perjodi tas-sajf; jistieden 

lill-Kummissjoni biex twettaq Pjan Speċjali għas-Sostenibbiltà u għall-Preservazzjoni tal-

Park ta' Doñana u l-madwar tiegħu;  

13. Jitlob li l-governanza tal-ilma f'Doñana tkompli tittejjeb u li jkun hemm koordinazzjoni 

bejn l-awtoritajiet; jitlob li jkun hemm ġestjoni xjentifika u teknika, u parteċipazzjoni 

pubblika attiva biex l-assoċjazzjonijiet ekoloġiċi, il-komunità lokali, il-bdiewa legali u r-

rappreżentanti agrikoli professjonali u l-utenti tal-ilma jiġu involuti fit-teħid tad-

deċiżjonijiet, kemm biex dawn ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-valur li Doñana u l-

ekosistemi tagħha jagħtu għall-kwalità tal-ħajja tagħhom stess u għall-attività ekonomika 

fiż-żona –dejjem b'konformità mal-kriterji rigorużi ta' sostenibbiltà ambjentali u mal-

prinċipji tal-UE tal-prevenzjoni u tal-prekawzjoni– kif ukoll biex jiġu involuti fit-titjib tal-

ġestjoni u fit-tnaqqis tal-pressjonijiet; 

14. Jistieden lill-Kummissjoni, meta jitqies li t-tibdil fil-klima huwa fattur miżjud fit-tnaqqis 
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tar-riżorsi tal-ilma ta' Doñana u li l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima hija waħda mill-akbar 

sfidi għall-futur, iddaħħal fis-seħħ pjanijiet ta' kontinġenza biex jiġu evitati u/jew jitnaqqas 

il-pass tal-konsegwenzi tagħha; jistieden lill-Kummissjoni tappoġġja u ssaħħaħ il-proġetti 

ta' riċerka dwar is-sostenibbiltà tar-riżorsi tal-ilma fin-Nofsinhar tal-Ewropa, bħal PRIMA 

f'Orizzont 2020 u li se jkompli f'Orizzont Ewropa; 

15. Jistieden lill-awtoritajiet muniċipali, reġjonali u nazzjonali, flimkien mal-UE, iniedu pjan 

ta' prevenzjoni u riġenerazzjoni għall-Park ta' Doñana biex jittejbu r-riżorsi naturali u l-

preservazzjoni tiegħu; 

16. Jistieden lill-awtoritajiet responsabbli kollha għall-proġett tal-gass f'Doñana biex iwettqu 

valutazzjoni komplemetari kkombinata tal-erba' proġetti tal-gass (Saladillo, Marismas 

Occidental, Marismas Oriental u Aznalcázar) li tinkludi valutazzjoni sismika; u analiżi 

meħtieġa tal-effetti kumulattivi u sinerġetiċi tal-proġett kollu kemm hu; jistieden lill-

awtoritajiet rilevanti jimplimentaw il-prinċipju ta' prekawzjoni, sabiex tiġi ppreservata din 

l-ekosistema unika; jenfasizza l-ħtieġa li jiġu esplorati miżuri li jirrispettaw il-proċedura 

legali u li l-partijiet involuti jingħataw ċertezza legali massima u garanziji. 

17. Jindika t-tħassib kbir tiegħu peress li ġiet approvata awtorizzazzjoni parzjali biex jiġi 

żviluppat proġett privat biex il-gass jinħażen fis-sottoswol ta' Doñana mingħajr ma ġiet 

mitluba Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali olistika u kompluta li kienet tinkludi 

evalwazzjoni sismika u valutazzjoni tal-impatt ikkombinata; ifakkar li l-proġett ma jistax 

jinqasam f'erba' subpoġetti differenti sabiex tiġi evitata l-evalwazzjoni tal-impatt 

ikkombinat tiegħu; jistieden lill-Kummissjoni tivvaluta l-fajl kollu u tirrapporta bil-miktub 

dwar l-adegwatezza tal-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali kif ippreżentati f'erba' 

partijiet separati u fuq il-proċedura tal-qsim f'erba' subroġetti, minflok ma tqies l-effett 

kumulattiv tar-riskji ġenerali u tagħmel verifika dwar jekk dawn il-valutazzjonijiet 

jevalwawx ir-riskji sismiċi ġenerali; jistieden lill-Kummissjoni tqis ir-rapport li sar mis-

CSIC, ir-rapport li sar mill-ombudsman ta' Andalusija u r-rapport li sar mill-Istitut 

Ġeoloġiku ta' Spanja; iqis li, f'dawn iċ-ċirkostanzi, il-proġett ma kellux jirċievi 

dikjarazzjoni ta' impatt ambjentali favorevoli u jitlob li din tiġi rtirata; 

18. Jistieden lill-awtoritajiet responsabbli biex iwettqu speċifikament, kif previst fl-

Artikolu 3(2) fid-Direttiva dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali, valutazzjoni li 

tinkludi l-ispiża ta' kull xogħol meħtieġ biex titreġġa' lura s-sitwazzjoni fil-każ ta' katastrofi 

marbuta mal-operazzjonijiet tal-ħażna tal-gass u tirrapporta dwar il-miżuri li jeħtieġ li 

jittieħdu flimkien mal-ispejjeż tagħhom f'każ ta' aċċident kbir u/jew disastri b'rabta mal-

proġett tal-gass,); jisħaq li evalwazzjoni bħal din għandha ssir f'konformità mal-

metodoloġija komuni applikata fil-valutazzjoni tar-riskju tal-agħar xenarju possibbli ta' 

katastrofi, b'mod partikolari li tintegra t-theddid kollu bħal terremot, għargħar jew it-tniġġis 

tal-akwifer u tinkludi inventarju li jagħti dettalji tat-telf soċjali, ekonomiku u ambjentali u 

stima tal-ispejjeż għal restawr ipotetiku; iqis ukoll li sabiex tiġi offruta għodda għall-analiżi 

kompluta tar-riskju lill-awtoritajiet, din il-kwantifikazzjoni għandha tinkorpora l-valur 

intrinsiku tat-telf ambjentali f'termini tal-ekosistemi, kif ukoll it-telf soċjali u ekonomiku, 

billi tibda bis-setturi tal-agrikoltura u tat-turiżmu; 

19. Jistieden lill-Kummissjoni, filwaqt li żżomm f'moħħha l-valur miżjud għoli għall-UE tal-

Park Nazzjonali ta' Doñana, u r-riskji possibbli tax-xogħlijiet ta' estrazzjoni u ħażna tal-

gass (b'injezzjoni), il-konsegwenzi possibbli li ma ġewx studjati, u li l-anteċedenti tagħha 
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fi Spanja, il-każ simili ta' "El Castor", żvela r-riskji sismiċi inerenti għal din it-tip ta' 

infrastruttura, tiddeċiedi dwar l-adegwatezza tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta' prekawzjoni 

u l-waqfien sussegwenti tal-proġetti tal-ħżin tal-gass; jirrakkomanda lill-awtoritajiet 

responsabbli kollha jaħdmu flimkien biex jissospendu immedjatament il-permessi kollha 

mogħtija sakemm l-irregolaritajiet kollha identifikati fil-Valutazzjoni tal-Impatt 

Ambjentali jiġu indirizzati; jappella għall-irtirar interim fuq dawn ix-xogħlijiet u biex 

jitwaqqaf immedjatament kull pass ulterjuri fil-proġett tal-gass sabiex jiġi żgurat li l-

prinċipji tal-UE tal-prevenzjoni u tal-prekawzjoni jiġu rrispettati; jissuġġerixxi li jittieħdu 

l-passi legali meħtieġa bl-għan li jintemm il-Proġett Marismas kollu kemm hu; 

20. Iqis li l-insfrastruttura tal-ħażna tal-gass f'Doñana hija proġett skadut fil-ħarsa ġenerali tal-

enerġija u fil-perspettivi tal-futur ġenerali fi Spanja; 

21. Jissottolinja r-rikonoxximent mill-Ministeru Spanjol tat-Tranżizzjoni Ekoloġika li l-faċilità 

tal-ħażna tal-gass f'Doñana m'għadhiex titqies bħala strateġika fi ħdan l-iskema tal-

provvista tal-enerġija; 

22. Jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent tal-Parlament Ewropew u lill-Kumitat għas-Saħħa 

Pubblika u s-Sikurezza fl-Ikel biex jabbozzaw rapport dwar l-adegwatezza tal-proġett tal-

estrazzjoni u tal-ħżin tal-gass (b'injezzjoni) u l-effetti u l-kompatibbiltà mal-Park Naturali 

ta' Doñana; 

23. Jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi r-Regolament dwar il-Fond ta' Solidarjetà sabiex ir-

riżorsi naturali fi ħdan il-parks ta' NATURA 2000 ikunu jistgħu jiġu evalwati 

ekonomikament sabiex ikun jista' jsir restawr wara diżastri naturali. L-ambjent għandu 

valur soċjali importanti kif ukoll valur ekonomiku u dan għandu jitqies sabiex tissewwa l-

ħsara. Is-sena l-oħra, bħala konsegwenza tat-tibdil fil-klima, in-nar qered parti mill-park, 

iżda r-riparazzjoni saret mingħajr l-FSE; 

24. Jitlob li jiġi allokat aktar finanzjament mill-UE għall-konservazzjoni ta' Doñana u tal-parks 

naturali kollha taħt Natura 2000 u li tiġi megħjuna l-promozzjoni ta' attivitajiet sostenibbli 

alternattivi fiż-żona; 

25. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Parlament jirrikonoxxu li l-Park Nazzjonali ta' Doñana 

għadu wieħed mill-postijiet li għandu l-akbar bijodiversità fl-UE, li hija r-raġuni għaliex 

huwa rikonoxxut bħala Sit ta' Patrimonju Dinji, u għaliex jitgawda u huwa rikonoxxut miċ-

ċittadini Ewropej; 

26. Iqis li, minħabba n-natura unika emblematika ta' Doñana u l-kundizzjoni tagħha bħala sit 

ta' Patrimonju Dinji tal-UNESCO, il-protezzjoni tagħha hija kwistjoni ta' interess ġenerali, 

u bħala tali trid tiġi żgurata governanza adegwata fir-rigward ta' deċiżjonijiet li jistgħu 

jħallu impatt fuq il-futur tagħha; jenfasizza li, lil hinn mill-kriterji taċ-ċertezza tad-dritt u 

l-garanzija, kull parti kkonċernata għandha tkun infurmata b'mod xieraq u tingħata l-

opportunità xierqa li tieħu sehem b'mod ġenwin fil-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet; 
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