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Mērķis 

Faktu konstatēšanas brauciena uz Doñana Nacionālo parku mērķis bija uz vietas tikties ar 

lūgumrakstu Nr. 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 un 0260/2018 iesniedzējiem 

un iesaistīties dialogā ar reģionālajām un valsts iestādēm nolūkā labāk izprast dažādos 

aspektus, kas saistīti ar iespējamo Savienības vides tiesību aktu neievērošanu aizsargātajā 

Doñana teritorijā Velvā. 

Doñana Nacionālais parks ir lielākais dabas rezervāts Spānijā. Tajā ir ļoti dažādas 

ekosistēmas un daudzas savvaļas sugas. Vēsturiski šī ekosistēma vienmēr ir bijusi apdraudēta 

purvāju drenāžas, ūdens izmantošanas intensīvai lauksaimniecībai un ūdens piesārņošanas 

dēļ. Doñana dabas parks ir iekļauts Natura 2000 tīklā (ES0000024, ES6150009 un 

ES6180005) un līdz ar to tiek aizsargāts saskaņā ar Direktīvu 92/43/EEK un Direktīvu 

2009/147/EK par dzīvotnēm un putniem. 

Lūgumrakstos pausts nosodījums par projektiem, kas saistīti ar gāzes ieguvi, uzglabāšanu un 

transportēšanu teritorijā, kā arī gruntsūdeņu nelegālu izmantošanu intensīvai 

lauksaimniecībai, kas neatbilst ES vides tiesību aktiem. 

Trešdien, 2018. gada 19. septembrī, Seviļā 

Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem 19. septembrī Seviļā 

 Javier Castroviejo, kurš Club Doñana vārdā iesniedza lūgumrakstu Nr. 0907/2009 

Club Doñana ir apvienība ar 40 gadus ilgu pieredzi Doñana teritorijas aizsardzībā, un daudzi 

tās biedri ir zinātnieki; lūgumraksta iesniedzējs ir Doñana Bioloģiskās stacijas direktors. 

Lūgumraksta iesniedzējs skaidro pazemes ūdens nesējslāņu un virszemes ūdeņu nozīmi 

Doñana smilšainajā teritorijā, kas uzskatāma par bioloģisko koridoru no Sierra Morena kalnu 

grēdas. Viņš norāda uz sistemātiskiem Eiropas direktīvu pārkāpumiem un kavēšanos to 

piemērošanā, kā arī valdības politikas neievērošanu attiecībā uz profilaksi un piesardzību 

Doñana teritorijas saglabāšanā. Saskaņā ar viņa teikto neefektīvā parka pārvaldība un 

Komisijas miljonus vērtie ieguldījumi ir jāizmeklē. Parka stāvoklis ir neatgriezenisks, un pēc 

zinātnieku domām to apdraud šādi faktori: smago metālu piesārņojums Velvā, intensīva 

kultūraugu audzēšana 10–15 hektāru platībā, invazīvās sugas, kā arī ūdens nesējslāņa Nr. 27 

pārmērīga izmantošana, kas izraisa mitrāju stāvokļa pasliktināšanos. Izmaiņas ūdens 

nesējslāņu sistēmās ir mainījušas hidroloģisko ciklu, izraisot bioloģiskās daudzveidības 

zudumu un apdraudot sugas (baltgalvas zilgalvji, stores, truši). Doñana Nacionālo parku sāk 

ieskaut rīsu, zemeņu un melleņu lauki. Purvs 1957. gadā tika savienots ar Gvadalkiviras upi, 

taču šāda situācija neturpinājās ilgi, jo tika izbūvēti vaļņi, kas izraisīja lielas izmaiņas 

veģetācijā, — purvājs izzuda un zālāji izpletās. Purvs ir nopietni apdraudēts, un tā 

saglabāšanai ir jāpiešķir visaugstākā prioritāte. 

 Pilar González Modino, kura Asociacion Primavera Andaluza vārdā iesniedza 

lūgumrakstu Nr. 0257/2013 

Doñana ir daļa no apgabala, kuru apdzīvoja turdetāņi, t. i., sena tauta pirms romiešu laika, un 

saskaņā ar grieķu ģeogrāfa Strabona rakstīto tās iedzīvotāji bija visattīstītākā tauta Ibērijā un 
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tartesu civilizācijas priekšteči. Tas bija svarīgi ne tikai bioloģisko iemeslu dēļ, bet arī tās 

kultūrai un civilizācijai. Lūgumrakstā iesniedzēja norādīja, ka gāzes krātuves apdraudētu 

Andalūzijas iedzīvotāju emocionālo mantojumu. Gāzes ieguve, kas ietver gāzes kabatu 

veidošanos, rada acīmredzamu seismisku risku, un tā ir saistīta ar enerģētikas uzņēmumu 

korporatīvajām interesēm, nevis iedzīvotāju gāzes piegādes vajadzībām. Apdraudēta ir arī 

cilvēku darbība. Pērn Doñana teritorijā notikušais ugunsgrēks liecina, ka ir riskanti ierīkot 

gāzes krātuves. 

 Antonio Maíllo Cañadas, pārstāvot Pedro Jiménez San José, kurš Izquierda Unida de 

Huelva vārdā iesniedza lūgumrakstu Nr. 0051/2013 

Lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis norāda, ka Doñana teritorija nav piemērota gāzes krātuves 

ierīkošanai. Šāds projekts apdraud ūdens nesējslāņus un rada lielu zemestrīču risku šajā 

teritorijā, veicinot nedrošību. Tas ietekmē vidi, kurā ūdens nesējslāņi tiek pārmērīgi izmantoti 

gan likumīgi, gan nelikumīgi. Tiek norādīts, ka gāzes projekts ir sadalīts 4 projektos, un 

kumulatīvā ietekme nav novērtēta. Viņaprāt, tas nozīmē Doñana augsnes apakškārtas 

privatizāciju un tās spekulatīvu izmantošanu. Viņš norādīja, ka Doñana teritorijā nevar 

atļauties neievērot noteikumus un ka ir jānovērš ūdens nesējslāņu piesārņojums, un viņš 

pauda cerību, ka šis apmeklējums veicinās EP un iedzīvotāju kopīgu rīcību mantojuma 

saglabāšanā. Viņš norādīja, ka gāzes projekti negarantē drošību un nav veikti atbilstoši 

pētījumi, kas apliecinātu pilnīgu seismisko drošību pēc gāzes iesūknēšanas. 

 Rafael Gavilán Fernández, pārstāvot Aurelio González Peris, kurš Asociación Mesa 

de la Ría de Huelva vārdā iesniedza lūgumrakstu Nr. 0085/2013 

Lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis norādīja, ka Andalūzijas reģionālā valdība ir nolēmusi 

Velvas provinci padarīt par fosilās enerģijas ražošanas, uzglabāšanas un izplatīšanas centru, 

un pauda kritiku par Doñana teritorijas izmantošanu kā Velvas naftas ķīmijas rūpnieciskā 

centra Polo Industrial Petroquímico de Huelva paplašinājumu. Ņemot vērā to, ka tajā ir 

pārsniegta gāzes uzglabāšanas jauda, ir nolemts izmantot Doñana augsnes apakškārtu, lai 

mazinātu šo deficītu. Viņš pauda kritiku par to, ka uzņēmums Repsol kopš 1995. gada 

darbojas Doñana piekrastē saskaņā ar koncesijām, kas zināmas kā “Poseidon Norte” un 

“Poseidon Sur”, bez ietekmes uz vidi novērtējumiem. Turklāt viņš kritiski vērtēja to, ka 

uzņēmums Engás, kas ir gāzes uzglabāšanas iekārtu un tīklu, kuri darbojās visā Doñana, 

operators, bija viens no uzņēmumiem, kas nolēma pārveidot Doñana par liela mēroga gāzes 

projektu. Saskaņā ar apvienības Mesa de la Ría datiem četri posmi, kuros ir sadalīts 

uzņēmuma Gas Natural projekts, būtu jānovērtē ne tikai kopīgi, bet arī kopā ar projektiem, 

kurus pašlaik izstrādā Repsol un Engás. Gāzes apdraudējums Doñana ir trīs uzņēmumu 

darbību rezultāts, tāpēc visas to darbības ir jāvērtē kopā, ņemot vērā to ietekmi uz trauslo 

Doñana dabisko līdzsvaru. 

Lūgumraksta iesniedzēja pārstāvis uzsvēra milzīgo seismisko risku, ko rada gāzes 

iesūknēšana Doñana, jo augsnes apakškārtas ģeoloģiskā situācija ir daudz sarežģītāka nekā 

Castor projekta gadījumā. Tādēļ valdībai ir jāmaksā vairāk nekā 1,3 miljardi EUR kā 

kompensācija šīs gāzes iesūknēšanas iekārtas būvniecības uzņēmumam. Viņš arī pauda 

kritiku par to, ka uzņēmums Gas Natural ir sadalījis savu gāzes uzglabāšanas projektu četros 

posmos, lai radītu apjukumu pārvaldes iestādēs un iegūtu vajadzīgās vides atļaujas. 
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Rūpnieciskā darbība notiek līdzās Velvas iedzīvotāju dzīvesvietai un pakļauj tos 

nepietiekamai attīstībai, kā arī veselības un vides riskiem, kas izriet no šīs darbības. Viņš 

lūdza mainīt šo situāciju un nepieļaut, ka Doñana teritorijā notiek Velvas naftas ķīmijas 

rūpnieciskā centra paplašināšana. 

Pēc tam uzstājās P. Csaky, atklājot jautājumu un atbilžu sesiju. Viņš paskaidroja, ka Eiropas 

Komisija ir paudusi savu viedokli par Doñana, uzsākot pārkāpumu procedūru 2014. gadā 

saistībā ar ūdens nesējslāņu pārmērīgu izmantošanu, un jautāja, ko vēl varētu darīt. 

Pēc tam runāja J. Castroviejo, kurš pārmeta Eiropas Komisijai, ka tai ir neskaidras procedūras 

un ka tā neinformē sabiedrību par vietējo iestāžu izdarītajiem noteikumu pārkāpumiem. Viņš 

pieprasīja, lai attiecīgie ES līdzekļi tiktu piešķirti, par absolūtu prioritāti izvirzot purvu 

atjaunošanu. 

A. Maillo runāja par gāzes projektiem, apsūdzot iestādes, ka tās sadalījušas projektus, un 

gāzes uzņēmumu un politiķu interešu konfliktus, ignorējot seismiskos riskus. 

R. Gavilán Fernández norādīja, ka gāzes projekti ir ne tikai Gas Natural, bet arī Repsol un 

Enagás projekti, kuru ietekme uz vidi nav novērtēta. Viņš pauda kritiku par to, ka 

piesārņojums no Velvas mola nonāk visā Doñana piekrastē. 

P. G. Modino aicināja saglabāt tūkstoš gadu seno kultūras un etnogrāfisko mantojumu, proti, 

Doñana augsnes apakškārtā atrodas “hesperīdu dārzs” un senā tartesu pilsēta, ko var 

apliecināt arheologi, tāpēc gāzi nedrīkst uzglabāt ļoti vērtīgu arheoloģisko palieku teritorijā. 

M. Kyrkos norādīja, ka ogļūdeņražu ieguve apdraud Doñana teritoriju, un jautāja, kāda ir 

ieguves metodes ietekme uz vidi. Viņš vaicāja, kā tiesas ir rīkojušās attiecībā uz projekta 

sadalījumu četros apakšprojektos, kāda ir Andalūzijas iestāžu nostāja šajā sakarā un kā tiks 

uzglabāta gāze. 

S. Cabezón norādīja, ka pastāv dažādi aizsardzības noteikumi, jo projekti tika īstenoti dažādās 

jomās, un uzsvēra, ka pašlaik darbojas tikai Marismas Occidental projekts. Viņa nosodīja 

projekta sadalīšanu un iespējamos seismiskos riskus, kas saistīti ar gāzes iesūknēšanu gāzes 

ieguves radītajās tukšajās vietās. 

Tikšanās ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām 19. septembrī Seviļā 

 Plataforma Salvemos Doñana un Ecologistas en Acción: Juan Romero un Abel 

Lacalle 

J. Romero paziņoja, ka viņa organizācija iebilst pret Doñana aizsargājamās dabas teritorijas 

un tās apkārtnes izmantošanu, lai izveidotu dabasgāzes krātuvi, gāzi iepludinot augsnes 

apakškārtā caur ūdens nesējslāni. Citiem vārdiem, viņš iebilda pret uzņēmuma Naturgy 

(Petroleum Oil & Gas España S.A., kas ir Gas Natural Fenosa meitasuzņēmums) 

rūpnieciskās uzglabāšanas projektu Marismas un visiem tā apakšprojektiem. 

Viņš skaidroja, ka uzņēmums ir atļauju mantinieks un jau 30 gadus iegūst dabasgāzi, bet 

Marismas projektā kopš 2012. gada, kad tika pieprasītas jaunas atļaujas, ir iekļauta jauna 

darbība, proti, dabasgāzes iepludināšana uzglabāšanai augsnes apakškārtā. Tāpēc tas pārtapa 
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par milzīgu gāzes ieguves un iepludināšanas projektu, kas vienkāršošanas nolūkā tā apstrādei 

un izpildei tika sadalīts četros apakšprojektos. Šie apakšprojekti ir nosaukti atbilstīgi to 

atrašanās vietai Doñana teritorijā: Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental un 

Aznalcázar. 

Apakšprojekts Marismas Occidental, kas atrodas Doñana reģiona centrā, apgabalā, kurš 

pašlaik nevar tikt iekļauts aizsargājamajā teritorijā, ir vienīgais, kam ir visas nepieciešamās 

atļaujas tā īstenošanai, un tam ir vajadzīgi vairāki darbi, kas ietver: 

13 līdzšinējo urbumu pārveidi par gāzes uzglabāšanas infrastruktūru. 

18 jaunu urbumu izveidi un nodošanu ekspluatācijā, vispirms iegūstot un pēc tam iesūknējot 

gāzi, 

gāzes cauruļvadu tīkla izveidi 65 kilometru garumā Doñana teritorijā. 

Plataforma Salvemos Doñana iebilda pret šiem plāniem, jo oficiālo pētniecības organizāciju 

sagatavotajos zinātniskajos ziņojumos, kas publicēti pēc atļauju saņemšanas, ir apstiprināts 

seismiskais risks, kas var izraisīt katastrofas. Zinātnisko pētījumu augstākais centrs (CSIC) un 

Spānijas Ģeoloģijas un kalnrūpniecības institūts (IGME) neizslēdza seismisko risku 

iespējamību. Velvas Universitātes pētnieku ziņojumi liecina par seismisko risku. Pēc viņu 

domām, seismiskums šajā teritorijā ir pierādīts fakts. Kā norādīja J. Romero, pastāv 

neveiksmīgs precedents: līdzīga nesekmīga pieredze Castellón (Spānija), kur Castor projekts 

gāzes iepludināšanai caur ūdenstilpi tika atcelts pēc tam, kad 2013. gadā notika vairākas 

zemestrīces. 

Ecologistas en Acción iebilda pret plāniem, jo Doñana ir aizsargājama teritorija un Eiropas 

vides saglabāšanas simbols. Tā ietver dažādu veidu biotopus un ir bioloģiskās daudzveidības 

krātuve ar 4800 sugām, kas veido 75 % no Eiropas bioloģiskās daudzveidības. Projekts 

Marismas un tā četri apakšprojekti neatbilst Spānijas un Eiropas tiesību aktiem vides un vides 

novērtējuma jomā: “Tā kā šie četri projekti attiecas uz vienu un to pašu ūdens nesējslāni un 

tektonisko plātņu un lūzumu zonu sistēmu, es uzskatu, ka ar šo projektu saistītais seismiskais 

risks ir pietiekams, lai, piemērojot piesardzības principu, apturētu projektu apstiprināšanu un 

izpildi, kā tas ir noticis agrāk ar citiem projektiem vai problēmām, kas varētu ietekmēt 

Doñana teritorijas saglabāšanu.” Doñana teritorijā ir viens ietekmētais ūdens nesējslānis: La 

Rocina un Almonte ūdenstilpes, kas ietilpst Natura 2000 tīklā. 

Ecologistas en Acción uzskaitīja četrus tiesību pārkāpumus: 

1. Plānošana bez stratēģijas 2006. gadā (bez SVN) 

2. Ietekmes uz vidi novērtējuma sadrumstalošana un kumulatīvā ietekme 

3. Radīto seismisko risku analīzes neveikšana (citētā lieta C-50/09 EU pret Īriju) 

4. Pētījuma zonas nepietiekams novērtējums 

 

 Pasaules Dabas fonds: Felipe Fuentelsaz un Juanjo Carmona 

Pēc gadiem ilgas politiskas bezdarbības un pasivitātes jautājumā par nelegālo 

lauksaimniecību, Doñana teritorijai dzīvību dodošais ūdens nesējslānis izzūd, un līdz ar to 

izzūd arī dzīvotnes un sugas, kas padara Doñana teritoriju par unikālu vietu. Pasaules Dabas 
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fonda iesniegtajai sūdzībai pievienojas Andalūzijas Ombuds, Spānijas Ombuds vai Doñana 

Bioloģiskā stacija (CSIC). 

Stāvoklis ir īpaši satraucošs, ņemot vērā reģiona vērtības, kuras tam piešķīrušas tādus titulus 

kā nacionālais parks (1969), biosfēras rezervāts (1981), UNESCO Pasaules mantojums (1994) 

un starptautiskas nozīmes mitrājs saskaņā ar Rāmsaras konvenciju par mitrājiem (1982). 

Pasaules Dabas fonds norādīja, ka saskaņā ar pašreizējiem publiskajiem datiem ūdens 

daudzums, kas sasniedz purvus, ir samazinājies par 80 %, salīdzinot ar tā dabisko līmeni, un 

1000 nelikumīgu urbumu un 3000 hektāru nelikumīgu kultūru turpina nosusināt ūdens 

nesējslāni, no kura ir atkarīga Doñana teritorijas dzīvotspēja. Nelikumīga un neilgtspējīga 

ūdens izmantošana nopietni ietekmē Doñana dabisko ainavu un ir izraisījusi bioloģiskās 

daudzveidības zudumu un lagūnu izžūšanu. 

Zinātniskie pierādījumi ļauj secināt, ka ūdenstilpes, kā arī Doñana dabas teritorijas un tās 

apkārtnes ekosistēmas ir sliktākā stāvoklī, nekā norādīts pašreizējos plānošanas dokumentos, 

tādējādi pārkāpjot tādus Eiropas tiesību aktus kā Ūdens pamatdirektīva vai direktīvas attiecībā 

uz dzīvotnēm un putniem To apliecina izmaiņas veģetācijā, lagūnu izžūšana, vairāku zivju 

sugu izzušana, dažu putnu sugu izplatības mazināšanās līdztekus eitrofikācijas un invazīvo 

sugu attīstībai. 

Jo īpaši visaizsargājamāko ūdensputnu sugu saglabāšana cita starpā ir nopietni apdraudēta, 

cilvēkiem mainot purva appludināšanas režīmu. Eiropas direktīvās ir paredzēts pienākums 

pieņemt īpašus saglabāšanas pasākumus attiecībā uz biotopu un sugu ekoloģiskajām 

prasībām, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu, kā arī — attiecībā uz putniem — to 

izdzīvošanu un vairošanos to izplatības teritorijā. 

Kopumā ūdens stāvokļa un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas tendences Doñana 

teritorijā ir negatīvas. Doñana ūdens ekosistēmas, no vienas puses, ir pakļautas globālo 

pārmaiņu spiedienam un, no otras puses, — spiedienam, kas saistīts ar gruntsūdeņu un 

virszemes ūdeņu ieguvi un piesārņošanu. Tas tieši ietekmē Doñana teritorijas pašreizējo 

stāvokli, taču arī neļauj tai kompensēt klimata pārmaiņu ietekmi. 

UNESCO Pasaules mantojuma komiteja savā 2017. gada lēmumā par Doñana teritoriju 

brīdināja, ka tā “ar bažām iepazinusies ar Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvaldes 2016. gada 

pārskata secinājumiem, kuros apstiprināts, ka, saglabājot gruntsūdeņu resursu pašreizējo 

līmeni un izmantošanu būtiskā gruntsūdens tilpņu daļā, tiktu apdraudēts to stāvoklis un no 

tām atkarīgo sauszemes biotopu stāvoklis”. Visbeidzot arī starptautiskā līmenī Eiropas 

Komisija ir uzsākusi pārkāpuma procedūru pret Spāniju (pēc Pasaules Dabas fonda iesniegtās 

sūdzības) par sliktu ūdens pārvaldību Doñana teritorijā, pārkāpjot Putnu direktīvu, Dzīvotņu 

direktīvu, un Ūdens pamatdirektīvu. 

Sliktais Doñana teritorijas ūdens stāvoklis 2016. gadā lika Pasaules Dabas fondam apkopot 

jaunāko un pilnīgāko informāciju par biotopu un sugu saglabāšanas stāvokli, kā arī bagātīgas 

zinātniskās publikācijas par Doñana teritorijas ekosistēmām un ūdenstilpēm. Līdztekus 

2016. gada maijā tika rīkots Doñana ūdens ekspertu seminārs ar vairāk nekā 20 vadošajiem 

zinātniekiem un tehniķiem, lai salīdzinātu un papildinātu šo informāciju. Šie eksperti bija 

vienisprātis, ka Doñana teritorijas saglabāšanas stāvoklis ir sliktāks nekā tas, kas atspoguļots 

Spānijas un Andalūzijas iestāžu Doñana teritorijas plānošanas dokumentos. 
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Šī informācija tika izmantota, lai sagatavotu ziņojumu “El Estado del Agua en Doñana: Una 

Evaluación del Estado de las Aguas y los Ecosistemas del Espacio Protegido” [Ūdens 

stāvoklis Doñana teritorijā: aizsargājamās teritorijas ūdens un ekosistēmu stāvokļa 

novērtējums], kas ir viena no pilnīgākajām un izsmeļošākajām zinātniskajām analīzēm par 

virszemes ūdeņu un gruntsūdeņu stāvokli Doñana teritorijā un par to, kā tā stāvokļa 

pasliktināšanās ietekmē ekosistēmas. Viens no ietekmes faktoriem ir to ūdensputnu sugu 

populācijas samazināšanās, kuras ir atkarīgas no purva uzturēšanas labā stāvoklī, piemēram, 

kritiski apdraudētais marmora krīklis. Kāpu lagūnas (lielākā daļa īslaicīgas, dažas pastāvīgas, 

kā arī viens no dabīgajiem elementiem, kas padara Doñana teritoriju tik īpašu) izžūst 

nepārtraukti. Ir izzuduši 40 % dažādspārnu un vienādspārnu spāru sugu, kas tur dzīvoja. 

Kā pausts Pasaules Dabas fonda brīdinājumā, izmantojot valdības oficiālos datus, lielais 

ūdens nesējslānis, kurš baro mitrāju, ir piedzīvojis krasu kritumu kopš pagājušā gadsimta 

septiņdesmitajiem gadiem, ko ik gadu apstiprina attiecīgā upes baseina pārvaldības iestādes 

ziņojumi. Pašlaik ūdens izmantošanas kontrole Doñana teritorijā ir tik vāja, ka nav zināms pat 

kopējais daudzums, ko katru gadu iegūst no ūdens nesējslāņa. Savukārt eksperti secināja, ka 

Doñana teritorijas ūdens nesējslānim vajadzēs no 30 līdz 60 gadiem, lai pēc pašreizējās 

pārmērīgās izmantošanas pilnībā atjaunotos, līdzko tiks veikti stingri pasākumi pret ūdens 

nelikumīgu un neilgtspējīgu izmantošanu apkārtnē. 

Ņemot vērā pašreizējo stāvokli, Doñana ir nepieciešama steidzama rīcība, lai mainītu 

pašreizējo degradācijas tendenci. Būtu jāveic šādas darbības: slēgt nelikumīgos urbumus un 

uzraudzīt gruntsūdeņu ieguvi; uzlabot apūdeņošanas metodes Doñana teritorijā; samazināt 

difūzo piesārņojumu; pārvietot Matalascañas urbanizācijas urbumus un uzlabot to ūdeņu 

attīrīšanu, kas ietek Doñana teritorijā, vienlaikus uzlabojot ūdens pārvaldību un panākot 

vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos, tādējādi apliecinot, ka labs Doñana teritorijas ūdens stāvoklis 

sniedz labumu iedzīvotājiem. 

Gruntsūdeņi ir Doñana teritorijas purvu un mitrāju uzturēšanas galvenais elements, tāpēc to 

atjaunošana vidējā termiņā un ilgtermiņā cita starpā būs atkarīga no ūdens nesējslāņa, kas 

pazīstams ar numuru 27, ūdenstilpes vai gruntsūdens tilpnes labā stāvokļa (Almonte–

Marismas: pašreizējā Gvadalkiviras hidroloģiskajā plānā 2015.–2021. gadam sadalīts 

5 apakšvienībās). Pasaules Dabas fonds secināja, ka, pamatojoties uz Gvadalkiviras 

Hidrogrāfijas pārvaldes 2017. gada ziņojuma datiem un grafikiem, ūdens nesējslāņa 

pjezometriskais līmenis nav atjaunojies kopš pēdējā lielā sausuma posma pagājušā gadsimta 

deviņdesmito gadu vidū. Neraugoties uz reģistrēto nokrišņu daudzumu un gadiem ar īpaši 

lielu mitruma līmeni, 81,25 % teritorijas pašlaik ir līdzīgā vai sliktākā stāvoklī nekā pirms 

24 gadiem. Nekontrolētā, neilgtspējīgā un daudzos gadījumos nelikumīgā intensīvās 

apūdeņotās lauksaimniecības attīstība Doñana Nacionālā parka apkārtnē ir lielākais drauds šīs 

Pasaules mantojuma teritorijas nākotnei. Jau vairāk nekā desmit gadus Doñana teritorijas 

apkārtnē pastāvīgi tiek uzraudzīts apūdeņošanas stāvoklis, veicot pārbaudes uz vietas un 

izmantojot attālās izpētes metodes (satelītu attēli), lai kontrolētu un ziņotu par apūdeņotās 

platības palielināšanos. Cenšoties sakārtot lauksaimniecības zonu jucekli Doñana teritorijas 

apkārtnē, Andalūzijas reģionālā pašpārvalde kopā ar centrālo valdību 2014. gadā pēc 

septiņiem darba gadiem un ar lauksaimnieku vienprātīgu piekrišanu apstiprināja tā saukto 

“Plan de la Fresa” jeb “Plan Especial de la Corona Forestal” (Īpašais plāns to apūdeņoto 

platību apsaimniekošanai, kuras atrodas uz ziemeļiem no Doñana meža daļas). Neraugoties 

uz to, ka iestādes īsteno īpašo plānu, apūdeņošana šajā teritorijā turpina attīstīties. Pēdējais 

Pasaules Dabas fonda sagatavotais ziņojums norāda, ka “Plan Especial de la Corona 
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Forestal” īstenošanas laikposmā no 2016. līdz 2018. gadam ir konstatēti 365 jauni intensīvas 

apūdeņošanas hektāri. Šīs jaunās lauksaimniecības zonas ir pievienojušās 1680 hektāriem, 

kuri parādījās no 2004. līdz 2015. gadam, kas bija pēdējais gads, kad Doñana teritorijā oficiāli 

tika reģistrēts nekontrolētas apūdeņotās lauksaimniecības pieaugums. 

Kopumā lielākajā daļā jaunās apūdeņotās platības tiek audzēti kultūraugi zem plēves, un 

pēdējos gados mellenes ir dominējošā kultūra. 

Šis pieaugums ir satraucošs, ņemot vērā to, ka tā ietekme ir ne tikai tūlītēja, bet arī vidēja 

termiņa un ilgtermiņa, jo vietējās iestādes to nenovērsa, nedz arī piesardzības nolūkā slēdza 

nelikumīgās lauksaimniecības platības, kad tās atklāja aģenti vai par to ziņoja Pasaules Dabas 

fonds. Turklāt nelikumīgā lauksaimniecība kopumā ienesa peļņu, jo gūtais labums pārsniedza 

piemēroto ierobežoto ekonomisko sankciju apmēru. 

 ASAJA Andalucía: Emilio Vieira; Eduardo Martín: ASAJA Sevilla ģenerālsekretārs 

ASAJA 20 gadus strādā Doñana valdē un padomē. Viņi pārstāv lauksaimniekus un ir ļoti 

nobažījušies par ūdens nesējslāņa, kā arī par lauksaimniecības un lopkopības stāvokli. Viņu 

dati nesakrīt ar Pasaules Dabas fonda datiem, bet viņi norāda, ka parka ziemeļu daļā ir 

problēma, jo tur ir atļauts ierīkot ūdens ieguves urbumus. Ir nepieciešams šīs situācijas 

risinājums; ir jāsakārto nelikumīgas un likumīgas apūdeņošanas problēma, jo nelikumīga 

apūdeņošana rada negodīgas konkurences apstākļus attiecībā pret likumīgo. Likumīgi 

strādājošu lauksaimnieku ir vairāk nekā nekā tādu, kuri darbību veic nelikumīgi, un likumīgi 

strādājošie lauksaimnieki savu stāvokli neizmanto ļaunprātīgi; gluži pretēji, viņu darba prakse 

tiek uzskatīta par ilgtspējīgu un paraugu (piemēram, rīsu lauki Seviļā). Nav taisnīgi apvainot 

visus lauksaimniekus — ir dati, kas liecina par urbumu slēgšanu, kas nozīmē, ka iestādes 

rīkojās, lai gan, iespējams, tas notika pārāk lēni. Lauksaimniecība ir nozare, kas uztur dzīvību 

parka apkārtnē, ko ietekmē ilgstošs sausums. Runāt par ūdeni nozīmē runāt par 

lauksaimniecību un šajā gadījumā — par ilgtspējīgu lauksaimniecību. 

P. Csaky atzinīgi vērtēja visu runātāju sniegtās atbildes un paskaidrojumus un norādīja, ka 

dialogs ir bijis ļoti noderīgs. Viņš visiem pateicās par sniegto jauno informāciju, atzina 

Doñana Nacionālā parka pārvaldības sarežģītību un sāka jautājumu laiku. 

R. Estarás skaidroja, ka ir jārod līdzsvars starp ūdens nesējslāņa saglabāšanu un 

lauksaimniecisko darbību, un pateicās visiem dalībniekiem par viņu ieguldījumu. 

S. Cabezón jautāja par klimata pārmaiņu patieso ietekmi uz Doñana teritoriju un par to, kā 

risināt nelikumīgo urbumu problēmu. Attiecībā uz klimata pārmaiņām J. Carmona piekrita, 

ka klimata pārmaiņas ietekmē Gvadalkiviras estuāru un Matalascañas pludmales izzušanu, un 

lūdza nodrošināt ātrus risinājumus Doñana teritorijai. F. Fuentelsaz atbildēja uz jautājumu 

par nelikumīgajiem urbumiem, norādot, ka apsardze ir nepietiekama (apsargu skaits ir 

palielināts no viena līdz pieciem). Viņš prasīja piemērot piesardzības pasākumus nelikumīgi 

apūdeņotajām saimniecībām un uz pagaidu laiku slēgt urbumus. Viņš norādīja, ka 

apliecinošos dokumentus izraksta bez izskatīšanas un ka slēdz vienīgi tos urbumus, par 

kuriem apmaiņā lauksaimnieki saņem virszemes ūdens piegādi. Tika arī pieprasīts slēgt 

nelikumīgi apūdeņotos kultūraugu audzēšanas hektārus. 

M. Kyrkos norādīja, ka attiecībā uz gāzi ir jāveic pāreja uz tīru enerģiju; viņš pieprasīja 

turpināt nelikumīgo urbumu slēgšanu un attīstīt ilgtspējīgu lauksaimniecību. Viņš jautāja par 
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iespējamām noplūdēm. A. Lacalle atbildēja, ka gāzes spiediena izraisītais seismiskums var būt 

bīstams un ka patiešām svarīgi ir noskaidrot, vai gāzes krātuve pašlaik vēl ir vajadzīga gāzes 

piegādes nolūkiem. Viņš norādīja, ka noplūdes ir iespējamas un ka bez pienācīgiem filtriem 

pazemes ūdeņi tiks piesārņoti. Viņš teica, ka pastāv alternatīvas. Šis projekts ir spekulatīvs — 

uzglabāt gāzi un to izmantot, ja un kad tas ir nepieciešams.  Gāzes krātuve tika būvēta laikā, 

kad tika paredzēts liels gāzes patēriņš (2006. gadā), taču tagad vairs nav vajadzīga. 

Tikšanās ar Andalūzijas vietējās pašpārvaldes pārstāvjiem Seviļā, 19. septembrī 

 José Fiscal López, vides un teritoriālās plānošanas reģionālais ministrs 

Doñana ir dabas teritorija, kas ietver Doñana Nacionālo parku, kuru kopš 1999. gada 

pārvalda kā Doñana dabas teritoriju (120 000 hektāru). Teritorijā ir unikāla bioloģiskā 

daudzveidība un mīt tādas simboliskas sugas kā, piemēram, Ibērijas lūsis vai Spānijas ērglis. 

Tā ir pasludināta par īpaši aizsargājamu teritoriju putniem (ZEPA) un īpašo saglabāšanas zonu 

(ZEC); tā veido daļu no Natura 2000 Eiropas ekoloģiskā tīkla, un UNESCO ir pasludinājusi to 

par biosfēras rezervātu un Pasaules mantojuma vietu līdzās daudziem citiem īpaši 

aizsargājamiem un ievērojamiem objektiem. 

Andalūzijas valdībai Doñana ir absolūta prioritāte vides jomā; šo teritoriju sākotnēji 

pārvaldīja valsts, un pēdējos 10 gadus to pārvalda Andalūzijas valdība. Laika gaitā šo 

teritoriju vienmēr ir apdraudējusi cilvēku darbība. Pašlaik Doñana teritorijas draudi ir šādi: 

klimata pārmaiņas, gāzes projekts un ūdens nesējslāņu stāvoklis. 

Doñana dabas teritorijas apkārtnē augsnes apakškārtā esošā dabasgāze ir izmantota ilgu laiku, 

un pastāv vairākas ieguves vietas, urbumi un gāzes cauruļvadi, kas pieder uzņēmumam 

Petroleum Oil & Gas España S.A., kurš ietilpst Gas Natural Unión Fenosa energouzņēmumu 

grupā. Pēdējos gados šī uzņēmumu grupa ir vēlējusies nostiprināt savu darbību gāzes jomā 

šajā reģionā, iepazīstinot ar četriem jauniem projektiem (Marismas Occidental, Saladillo, 

Marismas Oriental un Aznalcázar) dažādās Velvas un Seviļas provinču pašvaldībās, ierosinot 

veikt izmaiņas esošajās darbībās un izveidot jaunas ražošanas teritorijas (nožogotas zonas, 

kurās atrodas urbumi un cita infrastruktūra), urbumus, gāzes cauruļvadus, elektropārvades 

līnijas un iekārtas, un — galvenais — jaunu dabasgāzes krātuvi līdz šim iztukšotajās gāzes 

kabatās. 

Katram no šiem četriem projektiem tika veikts neatkarīgs vides novērtējums, kura rezultāti 

izklāstīti turpmāk. 

- Marismas Occidental, kas atrodas ārpus Doñana dabas teritorijas robežām. Lai gan tas 

ietekmē Natura 2000 tīklā esošu Kopienas nozīmes teritoriju, tam 2010. gada 13. septembrī 

piešķirts labvēlīgs ietekmes uz vidi novērtējums (akronīms spāņu valodā: DIA), ko izsniegusi 

Vides ministrija, ievērojot valsts līmeņa procedūru ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai, 

un labvēlīga vienotā vides atļauja (akronīms spāņu valodā: AAU), ko 2010. gada 15. novembrī 

izdevusi Andalūzijas reģionālās valdības Vides ministrija. Projekta vienotās vides atļaujas 

derīguma termiņš 2015. gada 13. septembrī tika pagarināts vēl par diviem gadiem. 2016. gada 

10. martā par enerģētiku atbildīgā ministrija, toreiz Rūpniecības, enerģētikas un tūrisma 

ministrija (MINETUR), pašlaik Enerģētikas, tūrisma un digitālās programmas ministrija 

(MINETAD), piešķīra projektam substantīvo atļauju (Autorización Sustantiva). 
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- Saladillo, kas atrodas Doñana dabas teritorijā. Šim projektam 2013. gada 15. janvārī 

piešķirts labvēlīgs ietekmes uz vidi novērtējums, ko izsniegusi Vides ministrija, ievērojot 

valsts līmeņa procedūras ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai. Tomēr šo projektu 

nedrīkstēja īstenot neurbanizējamā zemē aizsargājamā dabas teritorijā saskaņā ar tiesību aktu 

Nr. 2/1989, un atļauja nebija saderīga ar Dabas resursu regulēšanas plānu (akronīms spāņu 

valodā: PORN) un Doñana dabas teritorijas Izmantošanas un pārvaldības ģenerālplānu 

(akronīms spāņu valodā: PRUG). Līdz ar to projektu nevarēja īstenot. 

- Marismas Oriental, kas atrodas Doñana dabas teritorijā. Šim projektam 2013. gada 

15. janvārī piešķirts labvēlīgs ietekmes uz vidi novērtējums, ko izsniegusi Vides ministrija, 

ievērojot valsts līmeņa procedūras ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai. Andalūzijas 

reģionālās valdības Vides ministrija 2016. gada 8. janvārī pieņēma lēmumu nepiešķirt šim 

projektam vienoto vides atļauju, ņemot vērā to, ka šāda atļauja nav pieļaujama aizsargājamā 

dabas teritorijā un ka Doñana dabas teritorijas pārvaldības padome 2015. gada 14. martā 

sniedza nelabvēlīgu ziņojumu par vienoto vides atļauju — ziņojumu, kas reģionālajai 

ministrijai bija jāsniedz saskaņā ar Doñana dabas teritorijas likuma Nr. 8/1999 21. pantu. 

Tādēļ projektu nevarēja īstenot. 

- Aznalcázar, kas atrodas ārpus Doñana dabas teritorijas robežām. Šim projektam 2013. gada 

15. janvārī piešķirts labvēlīgs ietekmes uz vidi novērtējums, ko izsniegusi Vides ministrija, 

ievērojot valsts līmeņa procedūras ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai. Andalūzijas 

reģionālās valdības Vides ministrija 2016. gada 8. janvārī pieņēma rezolūciju, ar ko šim 

projektam piešķir vienoto vides atļauju, ņemot vērā to, ka Doñana dabas teritorijas 

pārvaldības padome 2015. gada 14. martā sniedza nelabvēlīgu ziņojumu par vienoto vides 

atļauju Marismas Oriental projektam, neizsakoties par Aznalcázar projektu, jo tas neatrodas 

Doñana dabas teritorijā. 

Andalūzijas reģionālā valdība apšaubīja, ka ir veikts pienācīgs pētījums par šo četru projektu 

sinerģijas un kumulatīvo ietekmi uz vidi, jo īpaši attiecībā uz Natura 2000 tīkla teritorijām, un 

jo īpaši tādēļ, ka jaunā darbība, ko paredzēts veikt, ir pastāvīga gāzes uzglabāšana. 

Andalūzijas reģionālā valdība gadu gaitā ir uzsvērusi šo apstākli dažādās ziņošanas 

procedūrās, ko sākušas tādas iestādes kā Eiropas Komisija (saistībā ar izmēģinājuma projektu 

5081/13/ENVI) vai Andalūzijas Ombuds (saistībā ar sūdzību procedūrām Nr. 13/1241 un 

Nr. 16/5654). 

Reģionālā valdība noraidīja gāzes projektu Doñana teritorijā un neuzskatīja par piemērotiem 

arī projektus ārpus tās; tā bija skaidra nostāja, kas ir pamatota ar CSIC pētījumiem: 

Dr. Miguel de Las Doblas Lavigne (CSIC pētnieks) veikta pētījuma ziņojumā skaidri teikts, 

ka Kadisas līča Spānijas un Portugāles piekrastes teritorijas rada aktīvu neotektoniku ar 

daudziem pierādījumiem par atkārtotām zemestrīcēm un cunami, un norādīts, ka cauruļvadu 

projekta ietekmes uz vidi izpētei jāietver sīki izstrādāts ģeofiziskais un tektoniskais pētījums, 

kurā novērtēts seismiskais risks. Līdz ar to, tā kā šie četri projekti attiecas uz vienu un to pašu 

ūdens nesējslāni un tektonisko plātņu un lūzumu zonu sistēmu, ar šo projektu saistītais 

seismiskais risks ir pietiekams, lai, piemērojot piesardzības principu, apturētu projektu 

apstiprināšanu un izpildi, līdz projektu kopumā pienācīgi novērtē neatkarīgu un dažādu jomu 

zinātnieku komanda, kā tas ir noticis agrāk ar citiem projektiem vai problēmām, kas varētu 

ietekmēt Doñana teritorijas saglabāšanu. 



 

CR\1180392LV.docx 11/33 PE632.130v03-00 

 LV 

Tas, ka ietekmes uz vidi novērtējumā nav iekļauti gāzes iepludināšanas radītie seismiskie 

riski, varētu nozīmēt, ka netika ņemts vērā ūdens nesējslāņa piesārņojuma riska novērtējums, 

pieņemot ģeoloģiskās stabilitātes apstākļus, kas varēja novest pie nepietiekama novērtējuma 

par ūdens nesējslāņa piesārņojuma risku. Ministrs atsaucas uz CSIC ziņojumu par 

negadījumiem, ko izraisījusi Amposta pazemes dabasgāzes krātuve, pazīstama kā Castor 

projekts, kura seismiskās sekas, kas radās iepludināšanas procesā, noteica projekta 

neiespējamību un valsts koncesijas glābšanu, neraugoties uz labvēlīgu ietekmes uz vidi 

novērtējumu. 

Piesardzības princips ir jebkuras tādas iniciatīvas analīzes pamatprincips, kura var radīt kaut 

vai tikai iespējamus riskus dabas vērtībām vai videi. Ja, kā tas ir attiecībā uz Doñana, 

dabiskajai videi ir nenovērtējama vērtība, un ja turklāt iepriekš minētie iespējamie riski var 

apdraudēt personu un lietu drošību, pieprasījumam pārskatīt ietekmes uz vidi novērtējumus ir 

ārkārtīgi svarīga nozīme; tā kā vienam no četriem projektiem jau ir piešķirta substantīvā 

atļauja (Marismas Occidental), svarīga ir arī tā izpildes apturēšana. 

Otrā Doñana teritorijas problēma ir saistīta ar ūdeni, kas ir parka būtiskākā sastāvdaļa. 

Ekosistēma, kas parkam nodrošina dzīvību, ir sezonālais purvs, kas applūst lietus laikā. 

Jāatgādina, ka ūdens nesējslānis Nr. 27, kas apgādā Doñana teritoriju (Almonte-Marismas 

ūdens nesējslānis), atrodas Gvadalkiviras upes baseina teritorijā, proti, tas ir valsts 

kompetencē. Jaunākajos konfederācijas 2018. gada jūlijā iesniegtajos datos ir redzams, ka 

ūdens nesējslāņa stāvokļa pasliktināšanās ir palēninājusies un, lai gan stāvoklis joprojām ir 

nopietns, tā pasliktināšanās ir palēninājusies. Ūdens nesējslāņa stāvoklis ir saistīts ar meža 

platības pieaugumu un lauksaimniecību parka apkārtnē; šīs darbības tagad īsteno atbildīgi, 

likumīgi un ilgtspējīgi. Pirms desmit gadiem tā nebija, un, lai izvairītos no Doñana teritorijas 

apdraudēšanas, tika izstrādāts Doñana teritorijas ziemeļu daļas pārvaldības plāns. Tā nolūks 

bija īstenot ilgtspējīgu lauksaimniecību un saglabāt Doñana teritoriju, ievērojot visas intereses 

šajā reģionā. Ir slēgti 400 nelikumīgi ūdens urbumi un notikusi tiesvedība pret zemes gabalu 

un nelikumīgu urbumu īpašniekiem meža daļā. No dažiem Velvas rezervuāriem ir nodrošināts 

virszemes ūdens lauksaimniekiem, lai veiktu apūdeņošanu un slēgtu urbumus. 

2014. gada īpašais pārvaldības plāns to platību apūdeņošanai, kuras atrodas uz ziemeļiem no 

Doñana teritorijas meža daļas, nodrošināja apūdeņojamās lauksaimniecības platības 

saglabāšanu un ilgtspējību, neapdraudot Doñana teritorijas ūdens resursus. Autonomās 

kopienas kompetences jomā regulatīvās procedūras tika pabeigtas, piešķirot ūdens koncesijas 

tiesības tām lauksaimniecības platībām, kuras atbilst noteiktajiem kritērijiem. Lai nodrošinātu 

to efektivitāti, ir ieviesta atbilstoša kontrole. Pirms sankciju un juridisko/administratīvo 

procedūru sākšanas tika sagatavoti 226 pārbaudes ziņojumi, lai pārbaudītu zemes patieso 

stāvokli. Ir sākta arī 80 disciplinārlietu uzsākšanas procedūra mežsaimniecības jomā par 

neatļautām izmaiņām augsnes izmantošanā un zemes restitūciju, kas kopumā ietekmē 

302 hektāru platību, nosakot pienākumu pārtraukt ūdens ieguvi veidā, kas radīja šos riskus. 

Tinto-Odiel-Piedras pārvaldes teritorijā ir slēgta 41 ūdens ieguves vieta un Gvadalkiviras 

Hidrogrāfijas pārvaldes teritorijā — 254 (uzsāktas 294 slēgšanas lietas), kopā 295 ieguves 

vietas. 

14,99 hektometru virszemes ūdens pārnese no Tinto-Odiel-Piedras palīdz laistītājiem, un 

Finca Los Mimbrales ir iekļauta publiskā telpā, kas ir samazinājis plānā noteikto 

apūdeņojamo platību par vairāk nekā 216 hektāriem. 
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UNESCO apgalvo, ka parka vispārējā veselība tiek uzturēta, ir atjaunotas tādas uz izzušanas 

robežas esošas sugas kā Ibērijas lūši (LIFE projekts) un Spānijas ērglis. Ir jāturpina centieni, 

bet saskaņā ar Miguel Delibes (bijušais Doñana bioloģiskās stacijas direktors) teikto “parka 

veselība ir laba” un tāda būs arī turpmākajos gados. Joprojām pastāv nozīmīgi draudi, un ir 

jāstrādā pie tā, lai tie nebūtu neatgriezeniski; taču patlaban vissvarīgākais ir gāzes projekts, 

kam patlaban nav jēgas. 

P. Csaky novērtēja sniegtos paskaidrojumus. Viņš atzina Doñana parka pārvaldības 

sarežģītību un noteiktās prioritātes: nelikumīgie urbumi, nelikumīga lauksaimnieciskā 

darbība, gāzes iesūknēšana augsnes apakškārtā un ūdens nesējslāņa piesārņojums. Viņš 

ierosināja uzdot jautājumus valsts valdībai gaidāmā Vides ministrijas apmeklējumā Madridē. 

M. Kyrkos piekrita, ka pagātnes kļūdas var vērst uz labu un ka attiecībā uz nelikumīgu 

urbumu slēgšanu ir jārīkojas stingrāk. 

R. Estarás piekrita nelikumīgo urbumu slēgšanai un pauda uzskatu, ka tiek īstenoti saprātīgi 

pasākumi; tomēr attiecībā uz gāzes jautājumu viņa norādīja, ka labvēlīgus gāzes projektu 

ietekmes uz vidi novērtējumus pirms desmit gadiem parakstīja amatā esošā vides ministre, un 

tos toreiz pieņēma Andalūzijas reģionālā valdība; viņa arī norādīja, ka, lai mainītu situāciju, 

būtu jāpievērš pienācīga uzmanība juridiskajai procedūrai, lai izvairītos no juridiskas 

pretreakcijas. 

Attiecībā uz gāzes projektu ministrs Fiscal López norādīja, ka valsts valdība ir informēta par 

traucējumiem videi, ko minētais gāzes projekts rada, bet tā vēlas pieņemt pasākumus ar 

maksimālu juridisko noteiktību, ņemot vērā nākotnē iespējamās uzņēmuma prasības (aktīvu 

kompensācija 359 miljonu EUR apmērā). Vislabāk būtu atcelt sākotnējos ietekmes uz vidi 

novērtējumus un izstrādāt jaunu novērtējumu visiem četriem projektiem kopā. Savulaik 

atļauja šiem projektiem, ņemot vērā to, ka šāda darbība tika veikta jau 35 gadus, tika 

piešķirta, jo tajā laikā bija citas prioritātes un problēmas, tomēr mūsdienās projekts ir 

mainījies, un tā vietā, lai gāzi iegūtu, mērķis ir to iesūknēt. Taču reģionālā valdība ar CSIC un 

IGME zinātnisko ziņojumu atbalstu vēlas virzīties uz priekšu, izbeigt un apturēt šo jautājumu. 

Runājot par 3000 hektāriem nelikumīgās lauksaimniecības platības, viņš skaidroja, ka 

daudzviet tiek audzēts eikalipts, par ko 2004. gadā maksāja lauksaimniecības nodevu, bet tā 

bija attiecināta uz meža kultūrām, un mūsdienās tur tiek audzētas mellenes. Nav skaidrības, 

vai tā ir mežsaimniecības vai lauksaimniecības zeme. Tomēr reģionālā valdība ar vislielāko 

rūpību piemēros noteikumus attiecībā uz nelikumīgo ūdens urbumu slēgšanu. 

Tikšanās ar Andalūzijas Ombudu Seviļā, 19. septembrī 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

Andalūzijas Ombuds sāka savu runu, paskaidrojot iemeslus, kas lika viņam uzsākt ex officio 

izmeklēšanu par Doñana dabas teritorijas stāvokli, lai pēc tam izskaidrotu veiktās darbības un 

secinājumus, kas izdarīti pēc minētās izmeklēšanas. 

Doñana dabas teritorija, ko UNESCO pasludinājusi par pasaules mantojuma objektu un kas ir 

daļa no Natura 2000 tīkla, atrodas starp diviem kontinentiem; tā ir unikāla no Eiropas un 

Āfrikas migrējošo putnu pārvietošanās, perēšanas un ziemošanas vieta, un tai ir ļoti bagātīga 
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un daudzveidīga fauna. Minētais kopā ar tās bagātīgo floru veido unikālu ekosistēmu, kas tiek 

uzskatīta par lielāko ekoloģisko rezervātu Eiropā. Tomēr tas nav kavējis tādu projektu vai 

infrastruktūras projektu īstenošanu, kuri ir bijuši iemesls trauksmei saistībā ar risku, ko tie var 

radīt šīs unikālās teritorijas aizsardzībai un saglabāšanai. Parka attīstības norises lika viņam 

atbalstīt dažādus pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt Andalūzijas iedzīvotāju pamattiesības, 

tostarp tiesības dzīvot pienācīgā un atbilstīgā vidē. 

Pirmais jautājums bija radījis bažas jau daudzus gadus un bija saistīts ar to, kādā stāvoklī ir 

ūdens nesējslānis, kas baro parka mitrājus un ir būtisks vides un ekoloģiskās vērtības 

elements. 

Otrais jautājums bija saistīts ar tā gāzes uzņēmuma darbībām, kas daudzus gadus izmantoja 

dažādas nogulsnes aizsargājamajā teritorijā un tās apkārtnē un plānoja ierīkot gāzes 

cauruļvadu, kurš savienotu šīs darbības, un izbūvēt nepieciešamo infrastruktūru, lai izmantotu 

esošos urbumus iesūknētās gāzes uzglabāšanai. 

1. Attiecībā uz Doñana ūdens nesējslāņa stāvokli ombuds saskārās ar pilnvaru sadales 

problēmu, jo galīgā atbildība par minētā ūdens nesējslāņa kontroli un uzraudzību bija 

struktūrai (Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvalde), kura kā valsts iestāžu 

organizatoriska vienība bija ārpus ombuda institūcijas kompetenču jomas, jo tā 

attiecas tikai uz Andalūzijas autonomo iestāžu uzraudzību. 

Lai pārvarētu šo sarežģījumu, viņš pievērsās esošajiem sadarbības mehānismiem ar 

valsts ombudu un informēja šo iestādi par bažām saistībā ar ūdens nesējslāņa stāvokli; 

viņš arī lūdza izvērtēt iespēju izmantot valsts ombuda uzraudzības pilnvaras attiecībā 

uz konfederāciju. Šīs prasības rezultātā valsts ombuds uzsāka izmeklēšanu. Turklāt 

ombuda birojs uzsāka darbības attiecībā uz reģionālajām iestādēm, jo īpaši Vides 

ministriju, pamatojoties uz pieņēmumu, ka Doñana dabas teritorijas aizsardzības 

jautājumi ir šo iestāžu kompetencē un tādēļ tām ir jāieņem proaktīva nostāja attiecībā 

uz jebkuru situāciju, kas varētu apdraudēt minētās aizsargājamās teritorijas 

saglabāšanu. Šīs iejaukšanās rezultātā tika pieņemta rezolūcija, kurā reģionālā vides 

ministrija tika aicināta iesniegt prasību Guadalquivir Hidrogrāfijas pārvaldei, pieprasot 

veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu Doñana ūdens nesējslāņa kvalitātes un 

kvantitātes līmeni. Tāpat tika pieprasīts, lai reģionālā ministrija sadarbībā ar 

konfederāciju un teritorijas vietējām iestādēm pieņemtu pasākumus, ar ko risinātu 

svarīgākos jautājumus, kuri ietekmē šo ūdens nesējslāni, t. i., riski, kuri izriet no ūdens 

nesējslāņa pārmērīgas izmantošanas, ko rada nelikumīgi izveidotie urbumi lauku 

saimniecībās; likumīgo urbumu īpašnieki pārsniedz ieguves ierobežojumus; ieguves 

palielināšanās ūdens nesējslānī, lai nodrošinātu ūdens apgādi tūristu apdzīvotās vietās, 

kas atrodas Doñana dabas teritorijas tuvējā apkārtnē. 

2. Attiecībā uz risku, kas izriet no gāzesvada un gāzes krātuves būvprojekta izpildes 

Doñana teritorijā, ombuds uzskata, ka tas ir projekts, kas ļoti uztrauc lielu daļu 

Andalūzijas iedzīvotāju, ekoloģiskās kustības pārstāvju, dažādas politiskās grupas un 

dažādus zinātnieku kopienas dalībniekus un iestādes. Liela daļa šī projekta šķērso 

Doñana dabas parku, vēl cita daļa — teritoriju, kas atrodas blakus Doñana 

Nacionālajam parkam, un jebkurā gadījumā projekta īstenošana notiks vidē, kas ir 

neatdalāma no šīm aizsargājamajām teritorijām. Ombuds uzskata, ka Doñana gāzes 

cauruļvada projekta īstenošana saskaņā ar piesardzības principu nav saderīga ar 
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vajadzību nodrošināt Doñana dabas teritorijas saglabāšanu un uzturēšanu, tāpēc viņš 

lūdz veikt projekta galīgu apturēšanu, pamatojoties uz šādiem iemesliem. 

 Pirmkārt, tāpēc, ka nav ievērota Eiropas Kopienas noteikumos paredzētā prasība 

veikt četriem plānotajiem posmiem kopīgu novērtējumu, pirms tiek piešķirtas 

vajadzīgās atļaujas šī projekta īstenošanai. Ir vajadzīgs integrēts novērtējums, kas 

ļautu veikt nepieciešamo kumulatīvo un sinerģisko problēmu analīzi, kuras tā paša 

iemesla dēļ varētu rasties Doñana dabas teritorijas aizsargātajai ekosistēmai. 

 Otrkārt, kā redzams no CSIC ziņojuma, ietekmes uz vidi novērtējumos, kas 

sagatavoti par katru no četriem posmiem, kuros projekts ir sadalīts, “ar gāzes 

iesūknēšanu augsnes apakškārtā saistītie riski nav konstatēti un novērtēti”. Tas tā ir, 

neskatoties uz Padomes norādīto, ka “gāzes iesūknēšanas process var izraisīt 

seismiskas kustības, un tā novērtējums bija jāiekļauj novērtējumā par ietekmi uz 

vidi”. 

 Treškārt, pēc valsts ombuda secinājuma, analizējot Spānijas Ģeoloģijas un 

kalnrūpniecības institūta IGME nosūtīto ziņojumu, projektu īstenošanas vieta nav 

iespējami labākā, un nav pietiekamas skaidrības attiecībā uz bažām par gāzes 

izmantošanas un uzglabāšanas projektu iespējamību Doñana teritorijā. 

Dabas teritoriju saglabāšana nevar būt balstīta tikai uz tādu pasākumu pieņemšanu, kuru 

mērķis ir aizsargāt to ekoloģiskās vērtības par katru cenu, bet tai jāspēj apvienot minēto 

vērtību aizstāvību ar apkārtnē dzīvojošo personu likumīgo tiesību uz ekonomisko un sociālo 

attīstību aizsardzību. Šā iemesla dēļ viņš uzskata, ka ir iespējams padarīt Doñana ūdens 

nesējslāņa aizsardzību saderīgu ar šajā teritorijā dzīvojošo lauksaimnieku un lopkopju 

vajadzībām, kā arī ar tuvāko apdzīvoto vietu tūrisma un rūpniecisko attīstību, taču nelegālā 

ieguve ir jāpārtrauc. 

Attiecībā uz gāzes cauruļvada un gāzes krātuves projektu Doñana teritorijā viņš uzskata, ka 

nav pamatoti uzņemties riskus, ko šis projekts rada unikālas ekosistēmas saglabāšanai. Viņš 

apstiprina, ka piesardzības princips ir viens no Eiropas vides regulējuma virzieniem, un tādēļ 

secina, ka, ja vienā svaru kausā liek šā projekta priekšrocības un intereses, un otrā — Doñana 

dabas teritorijas ekoloģisko vērtību, nav šaubu par to, kas ir svarīgāk; tādēļ ir jāņem vērā 

veselais saprāts un piesardzība. 

P. Csaky pateicās par atbildēm un sāka jautājumu laiku, jautājot, vai Andalūzijas Ombuds un 

valsts ombuds ir vienisprātis savās analīzēs par ūdens nesējslāņu pārmērīgu izmantošanu un 

vajadzību novērtēt četru gāzes projektu kopumu. Andalūzijas Ombuds atbildēja apstiprinoši 

un apliecināja, ka viņiem ir tāds pats redzējums attiecībā uz ūdens nesējslāņa saglabāšanu un 

vajadzību veikt četru gāzes projektu kopuma novērtējumu integrētā veidā un ietverot 

seismisku novērtējumu. 

M. Kyrkos pateicās par atbildēm un vizuālo prezentāciju. 

Ceturtdiena, 2018. gada 20. septembris 

Doñana Nacionālā parka apmeklējums Velvā 
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Delegācija 20. septembrī apmeklēja Doñana Nacionālo parku kopā ar Andalūzijas reģionālās 

valdības vides un teritoriālās plānošanas ministru José Fiscal López, Doñana dabas parka 

direktoru Juan Pedro Castellano, Andalūzijas reģionālās valdības dabas aizsardzības un 

aizsargājamo teritoriju pārvaldības ģenerāldirektoru Javier Madrid un bijušo Doñana 

Bioloģiskās stacijas direktoru (1988–1996) un pašreizējo Doñana dabas teritorijas pārvaldības 

padomes priekšsēdētāju Miguel Delibes de Castro. 

Deputāti apmeklēja dažādas ekosistēmas, piemēram, pludmales kāpas, priedes, piekrastes 

teritorijas un niedres, kā arī purvus. Apmeklējumā ietilpa arī ekskursija pa Montaña del Río 

reģionu un Cangrejo, Travieso un Caño Guadiamar, kā arī Coto del Rey apgabaliem. 

Maršruts bija šāds: 

El Rocío — Coto del Rey (krūmāji ar korķa ozoliem) — Caño Guadiamar (purvs) — 

Travieso (purvs) — Cangrejo (purvs) — Cherry (purvs) — Brenes (purvs) — Montaña del 

Río (priežu mežs un purvs) — Marismillas (priežu mežs) — Inglesillo — kāpas un pludmale 

— Cerro de los Ánsares (kāpa, niedres un purvs) — El Puntal (krūmāji, krasta zona un purvs) 

— bioloģiskā stacija (krūmāji un krasta zona) — Los Sotos (krūmāji un krasta zona) — 

La Rocina apmeklētāju centrs. 

Parka direktors Juan Pedro Castellano sniedza virkni paskaidrojumu. 

Viņš stāstīja, ka El Rocío svētceļojuma laikā pavasarī Doñana Nacionālo parku šķērso 

miljons cilvēku, un nedēļas nogalēs ciematā var būt 200 000 cilvēku; svētceļojums ir ļoti 

svarīgs, jo tas ir tradicionāls gājiens, kas sagādā daudz darba parka vadītājiem. Doñana 

teritorijā ir zirgu un govju ganības, kas ir viens no tradicionālajiem teritorijas izmantošanas 

veidiem. Coto del Rey apgabalā, kas ir krūmāju zona, ir manīti lūši, lai gan tos ir diezgan grūti 

ieraudzīt. Pie priedēm ir mastika, dažādos gadalaikos lauki izskatās atšķirīgi, un šīs izmaiņas 

ir saistītas ar veģetācijas attālumu no ūdens līmeņa; tagad ir sausākais laikposms. Purvs 

applūst rudenī un pilnībā applūst janvārī un februārī, bet pavasarī sazaļo un sāk žūt, vasarā 

kļūstot pilnīgi sauss. 

Doñana teritorijai ir 75 apsargi, un tajā ir vairāk nekā 120 darbinieku. Nacionālais parks 

ierobežo privāto apmeklētāju iekļūšanu parkā, un apmeklējumi tiek piešķirti koncesijā 

privātam uzņēmumam, kas to pārvalda. 

Grupa apstājās, lai apskatītu savu atrašanās vietu kartē, kurā attēlots aptuveni 120 000 hektāru 

plašais parks; māla zona applūst ziemā, un šo mālu atskalo upe, kad tā applūst. Smiltis smilšu 

zonā ir atskalojusi jūra. Dodamies uz dienvidiem gar Gvadalkiviras krastu un nonākam 

Matalascañas. 

Ir jānošķir dažādās ekosistēmas: smiltis ir ļoti caurlaidīgas, un māla zona ir ļoti necaurlaidīga. 

Purvs un tā virszemes ūdeņi ir atkarīgi no nokrišņiem, nevis no pazemes ūdens nesējslāņu 

ūdeņiem. Doñana teritorijas izmantošana tiek regulēta, un dažādām zonām ir atšķirīga 

aizsardzības pakāpe (parks, buferzona un pārejas zona). 

Doñana teritorijas aizsardzību sāka pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados; tiek aizsargāts 

purvs, kas izžūtu, jo tā ir neveselīga teritorija ar endēmisku malāriju, un smiltis tika glābtas no 

eikaliptu stādīšanas. Ir atjaunotas teritorijas, kas bija pārveidotas: “Galīsijas purvs”, kurš bija 

apstādīts, tika atjaunots un no jauna savienots ar upi. Eikaliptu stādījumi tika likvidēti. 



 

PE632.130v03-00 16/33 CR\1180392LV.docx 

LV 

Nacionālajā parkā ir teritorijas, ko ieskauj neapūdeņotas zonas. Nacionālajā parkā ir 30 000 

hektāru purva, un dabas parkā, kur ir kultūraugi un akvakultūra, ir vēl 20 000 hektāru. 

Ūdens reģenerācijas projektā “Doñana 2005” saimniecības, kurās nekas netiek audzēts, tiek 

atsavinātas, tiek likvidēti kanalizācijas kanāli, kā arī veidots vecais Travieso kanāls. Tas bija 

Caracoles saimniecības atjaunošanas process. 2012. gadā tika paveikts darbs, lai atjaunotu 

Travieso kanālu, kas piegādāja ūdeni visam dienvidu purvam, kur tagad ligzdo daudzas pīles. 

Caracoles bija lauksaimniecības zona parkā, kur varēja pat medīt. Parka malā ir rīsu lauki 

(pārveidoti purvāji), kas applūst, kad parks izžūst, un kur daudz putnu ligzdo. Sinerģija starp 

rīsu laukiem un parku ir svarīga. Entremuros kanālā ir nozīmīgas ūdensputnu kolonijas, kas 

ierodas no Eiropas ziemeļiem un no Āfrikas. Entremuros, kas atrodas Guardiamar upes 

gultnē, ūdens ietek no upes. Sienas daļa tika pazemināta tā, lai būtu savienojums ar purvu, 

taču ievērojot piesardzību attiecībā uz ūdens kvalitāti. Ūdens sāka tecēt pa atjaunoto Travieso 

kanālu. Tas tek garām Lucio del Cangrejo. Virszemes ūdeņu atjaunošanai Doñana purvā tika 

veikti divi pasākumi: darbs pie Travieso kanāla (jau pabeigts) un Guardiamar kanāla, kas vēl 

nav pabeigts, jo zinātnieki to neatbalstīja. Tā vietā tika veiktas darbības, kas nodrošināja 

piekļuvi upei, izmantojot aizsprostu sistēmu. 

Purvam ir mikroreljefs, reljefa veidojumi, kas ir faunas patvērums, un, no otras puses, ir 

lagūnas vietās, kur plūst ūdens, un kanāli, caur kuriem purvs izžūst un applūst. Doñana ir 

parks ar vislielāko bioloģisko daudzveidību Eiropā, t. i., 35 dažādām dzīvotnēm (saskaņā ar 

Dzīvotņu direktīvu), un Doñana Nacionālajā parkā nav lauksaimniecības, nav gāzes urbumu 

un gāzes ieguves iekārtu. 

Pēc tam delegācija devās uz Doñana Bioloģisko staciju (CSIC), kurā notika apaļā galda 

sarunas ar zinātniekiem. 

Ceturtdiena, 2018. gada 20. septembris. Apaļais galds ar Doñana Bioloģiskās stacijas 

(zinātniskās izpētes padome) zinātniekiem  

 Dr. Jordi Figuerola, Doñana Bioloģiskās stacijas pētniecības direktora vietnieks 

(zinātniskās izpētes padome) 

J. Figuerola izklāstīja Doñana teritorijas stāvokli no hidroloģiskā viedokļa. Viņš skaidroja, ka 

lagūnu stāvoklī var novērot ilgtermiņa pārmaiņas, jo tajās ūdens līmenis saglabājas 

gruntsūdeņu līmenī. Jaunākās tendences attiecībā uz līmeņiem rāda, ka ir vērojams vispārējs 

ūdens kritums: pēdējo 20 gadu laikā vērojama skaidra negatīva tendence, un tas nozīmē, ka 

lagūnas applūst mazāk dienu gadā, ņemot vērā to, ka applūšanas laikposms saīsinās. Lagūnas 

izžūst (Laguna del Brezo, Charco del Toro). Veģetācija pārvietojas uz pastāvīgo lagūnu zonu. 

Lagūnās, piemēram, Santa Olalla lagūnā, ūdens ir tikai tad, kad līst lietus, bet agrāk bija visu 

laiku. Gvadalkiviras hidroloģiskajā plānā teikts, ka Doñana lagūnas ir labvēlīgā stāvoklī, bet 

intensīva gruntsūdeņu izmantošana ir ietekmējusi ekosistēmas dažās ļoti nozīmīgās vietās. 

Tostarp var minēt saldūdens kanāliem pieejamā ūdens daudzuma samazināšanos, daudzu 

mazo mitrāju dabisko plūdu periodu izmaiņas un izmaiņas dažu mitrāju sāls līdzsvarā. Tas 

nozīmē dažu sugu, piemēram, dažādspārnu spāru un pīļu, samazināšanos. Vēl viena Doñana 

ūdeņu problēma ir lauksaimniecības barības vielu vai mēslošanas līdzekļu pārpalikumu 

ieplūšana ūdeņos, toksisko ūdeņu pārpalikums, Doñana purvā strauji norit eitrofikācijas 

process, kur eksponenciāli palielinās fosfora un slāpekļa līmenis. Gruntsūdeņu līmenis 

pazeminās, un ieguve vairs nav ilgtspējīga. Turklāt viņš apstiprina, ka gruntsūdeņu ieguves 
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līmenis ir palielinājies. Kāpu zonas un pastāvīgās lagūnas izzūd un paliek īslaicīgās lagūnas, 

kurām ir vajadzīgs lietus. Zinātniskie pierādījumi ļauj secināt, ka ūdenstilpes, kā arī Doñana 

dabas teritorijas un tās apkārtnes ekosistēmas ir sliktākā stāvoklī, nekā norādīts Gvadalkiviras 

hidroloģiskā plāna dokumentos. Tas liecina par veģetācijas izmaiņām, lagūnu izžūšanu, 

vairāku zivju sugu un daudzspārnu spāru izzušanu, dažu putnu sugu retināšanos, eitrofikācijas 

attīstību un invazīvajām sugām. 

 Dr. Carlos Mediavilla un Santiago Martin Alfageme, Spānijas Ģeoloģijas un 

kalnrūpniecības institūts (IGME) 

C. Mediavilla un S. M. Alfageme skaidroja, ka gāzes projektiem Doñana apkārtnē ir veikts 

ietekmes uz vidi novērtējums un ka uz šiem projektiem tiek veikts sabiedrības spiediens. 

Tika paskaidrots, ka ūdens nesējslāņa Nr. 27 sistēma ir daļa no Gvadalkiviras hidrogrāfijas 

sistēmas un ka ir nenoliedzami, ka pazeminās ūdens nesējslāņa līmenis, tas ir, gruntsūdeņu 

līmenis. Valdībai ir jāveic pasākumi un jāiejaucas ar drošības pasākumiem, lai saglabātu 

ūdens nesējslāni, patiesā Doñana teritorijas problēma ir nelikumīgi apūdeņotā platība. 

Intensīva gruntsūdeņu ieguve apūdeņošanai, kā arī tas, ka tā tiek veikta koncentrētā veidā 

noteiktās vietās, ir radījusi ievērojamu ietekmi uz ūdens līmeņa pazemināšanos, samazinot 

dabisko uzpildi un aizstājot to ar mākslīgu uzpildi un lokāli veicinot hidrauliskā gradienta un 

gruntsūdeņu virziena maiņu, veicinot veicinot sāļu uzkrāšanos. 

 Francisco Manuel Alonso Chaves un Antonio Rodríguez Ramírez (Velvas 

Universitāte) 

Doñana ir daļa no Ibērijas pussalas dienvidos esošajām seismoloģiskajām zonām. Pašreizējo 

Doñana ģeomorfoloģisko konfigurāciju ietekmēja tektoniskā aktivitāte, veidojot lūzumus SW-

NE un NW-SE. Velvas apgabala orogrāfiju nosaka neskaitāmas tektoniskās līnijas, ko iezīmē 

plūdu tīkls. Šīs līnijas atbilst lūzumiem, kas stiepjas no pamatnes uz virsmu, šķērsojot 

kvartāra veidojumus. Šie pierādījumi liecina, ka tektoniskā aktivitāte reģionā ir reāla. IGME 

(Ģeoloģijas un kalnrūpniecības institūta) kartes rāda, ka gāzes darbības teritorijā ir tektoniskie 

lūzumi. Tektoniskā aktivitāte ir jūtama pat holocēna veidojumos (10 000 gadi). Kāda ir gāzes 

projekta ietekme uz ūdens nesējslāni un virszemes ūdeņiem? Ūdens nesējslānim ir raksturīga 

neaizsargātība ar augstu vērtību: māliem, kas atdala Doñana ūdens nesējslāni no gāzes 

veidojumiem, ir zema caurlaidība, kas ļauj plūst cauri noteiktām plūsmām. Tektonisko 

lūzumu un citu savienojumu/plīsumu esamība zemes reljefā veicina ūdens apmaiņu, kas rada 

piesārņojuma draudus. Gāzes darbības tiek veiktas ļoti jutīgās vietās, ietekmējot pagaidu 

lagūnas un straumes (La Rocina, El Partido, Cañada Mayor), kas ir ļoti svarīgas Doñana 

teritorijas ūdensapgādei. Šī hidrodinamiskā sistēma, īpaši tā, kas atrodas netālu no ūdens 

nesējslāņa izplūdes zonas, ir visneaizsargātākā, un tieši te tiks veiktas darbības ar gāzi. Gāzes 

rezervuāri bija slēgti 5 miljonus gadu, un gāzi varēja iesūknēt zem spiediena, taču pārmērīga 

spiediena gadījumā varētu rasties plaisas — nedrīkst aizmirst Lisabonas zemestrīci 1765. gadā 

un 13 cunami epizodes 10 000 gadu gaitā. Ir jāizstrādā agrīnās brīdināšanas projekti un labāk 

jāiepazīst vide. 

Vēl viena ūdens nesējslāņa problēma ir pārmērīga lauksaimnieciskās darbības izmantošana un 

piesārņojums; ūdens nesējslāņa līmeņa pazemināšanās rada dabisko avotu vai t. s. “acu” 

izzušanu, kas ir ļoti svarīgi vasarā, jo tie sausuma laikā nodrošina ūdeni; 99 % “acu” ir 

izzudušas, arī artēziskās akas. Ūdens nesējslānis tiek barots ar virszemes noteci, un patlaban 
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Velvas plūsmas nepiegādā ūdeni Doñana mitrajām ekosistēmām, tāpēc izzūd lagūnas. Pašlaik 

Velvas apgabala ūdenskrātuve ir vienīgā virszemes ūdeņu krātuve Doñana teritorijā, un tas ir 

nopietns apdraudējums ūdens nesējslāņa pjezometriskā līmeņa samazināšanās dēļ. Pastāv 

intensīvs purva aizsērējums sliktas sānu kanālu pārvaldības dēļ. Vētru ūdens plūsmas 

atjaunošana kā ūdenspiegāde Doñana teritorijai (plānots Doñana 2005. gada plānā) būtu 

bijusi svarīga ūdenspiegāde parkam, un tā savienojumam ar Guadiamar kanālu Doñana 

nacionālajā parkā ir ļoti liela nozīme virszemes ūdeņu piegādē purva ziemeļu daļā, īpaši laikā, 

kad ir maz nokrišņu. Kalnrūpniecības darbība ir izraisījusi piesārņojumu ar smagajiem 

metāliem, turklāt 1998. gadā sabruka dambis. Tā atvēršana nākotnē atkal radītu draudus. 

Visbeidzot, ir jāņem vērā neskaitāmās kaitīgās darbības Doñana teritorijā, un ir jāveic 

attiecīgi pasākumi pret attiecīgo vadības iestāžu neefektīvo rīcību. Eiropa nevar atļauties 

zaudēt šo dabas un kultūras mantojumu 

 Prof. Dr. Cesar Ranero un Dr. Arantza Ugalde, Barselonas centrs pazemes attēlu 

iegūšanai, Spānijas Valsts pētniecības padome (CSIC) 

C. Ranero un A. Ugalde iepazīstināja ar savu profesionālo kvalifikāciju un pieredzi 

seismiskuma jomā (tādos projektos kā Castor gāzes krātuve Taragonā).  Pamatojoties uz 

Spānijas Nacionālā ģeogrāfijas institūta (IGN) oficiālo seismiskuma katalogu, viņi 

paskaidroja, ka Andalūzijas kontekstā Guadalquivir upes baseinam ir raksturīgs zems 

seismiskās aktivitātes līmenis. Oficiālajās seismiskā apdraudējuma kartēs (IGN, 2012) 

Guadalquivir upes baseinam līdzās Marismas projektam norādīta grunts paātrinājuma vērtība 

(PGA) ~ 0,1. Maksimālais PGA (~ 0,24) ir Granadā. Marismas apgabalā pēdējos 30 gāzes 

ieguves gados (ieskaitot 5 gadus ilgus iesūknēšanas testus) seismiskā aktivitāte nav bijusi 

lielāka par 2,9. Vietējā monitoringa tīkla darbības laikā (no 31.10.2016. līdz 17.09.2017.), kas 

ietvēra iesāknēšanas  testus, 25 km attālumā no tīkla nav notikušas nekādas zemestrīces. 

Seismiskie pētījumi ir atklājuši, ka iespējami stimulētais seismiskais notikums varētu būt ne 

vairāk kā 3,5 baļļu apmēra, kas neradītu papildu seismisko apdraudējumu reģiona dabiskajai 

seismiskajai aktivitātei. Reģiona lielo tektonisko lūzumu zonas pēdējos 6-7 miljonus gadu ir 

bijušas neaktīvas. Soledad Cabezón sāka jautājumu laiku, norādot uz atšķirībām starp diviem 

pēdējiem runātājiem saistībā ar seismiskiem riskiem, un paskaidroja, ka IGME ir novērtējis 

seismisko risku šajā reģionā 2010. gadā; viņa jautāja, vai stāvoklis ir tāds pats kā 2017. gadā, 

kad tika piešķirta atļauja. Viņa paskaidroja, ka ūdens ir nākotne, tā ir dzīvība un ekonomiskā 

attīstība, un ka valdībām ir vēlme saglabāt parku un saskaņot izmantošanas veidus. 

Saskaroties ar draudiem, ir bijuši pozitīvi pasākumi, piemēram, Los Mimbrales saimniecība 

un Corona Norte pārvaldības plāns. Viņa saka, ka tiek domāts par draudu novēršanu. Dabas 

parks cilvēku darbību ir novirzījis ilgtspējīgākā aspektā. 

Florent Marcellesi runāja par ūdens problēmām Doñana teritorijā un gāzes projekta 

seismisko risku, ņemot vērā izraisīto seismiskumu. 

Zinātnieki norādīja, ka Castor projekts ir bijis citādāks, jo seismiskums bija saistīts ar 

tektoniskā lūzuma pārrāvumu un nevis ar izraisītu seismiskumu. Lūzuma vieta pārvietojās, 

mainoties spiediena apstākļiem gāzes iesūknēšanas laikā, un patlaban konkrētā projekta 

iekārtas ir slēgtas. 

Ja tiktu ievēroti gāzes iesūknēšanas spiediena nosacījumi, seismiskuma problēmu nebūtu, — 

tāda ir mācība, kas gūta no Castor projekta īstenošanas. 
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Ceturtdiena, 2018. gada 20. septembris. Saladillo urbuma un Marismas gāzes iekārtu 

apmeklējums Almontē (Velva), piedaloties uzņēmumam Gas Natural Fenosa – Naturgy 

 Javier Garcia, (Naturgy darbību vadītājs), Francisco Velasco Heredero (projekta 

vadītājs) un Santiago Ledesma Mateo (tehniskais darbinieks) 

Dabasgāzes ražošana Doñana dabas parka tuvumā ir notikusi vairāk nekā 30 gadu, ievērojot 

drošības nosacījumus un bez starpgadījumiem. Uzņēmuma pirmais un galvenais mērķis ir 

modernizēt infrastruktūru, lai panāktu lielāku drošību un ilgtspējību. Otrais mērķis ir atjaunot 

un paplašināt infrastruktūru, lai iegūtu atlikušo gāzi, un pēc tam to izmantot kā krātuvi. 

Darbības tika sagrupētas četros apakšprojektos: Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas 

Occidental un Saladillo.  

• Lielākā daļa urbumu jau ir izveidoti, un jauni urbumi tiks veikti tikai esošajās vietās. 

• Ja iespējams, tiks izmantoti jau esošie cauruļvadi un vairāk nekā 60 % paplašinājumu 

faktiski būs jau pastāvošo cauruļvadu atjaunošana. 
 

• Jaunie gāzes cauruļvadi 20 km garumā, kas savieno urbumu atrašanās vietas, ir izvietoti 

ārpus nacionālā parka, un to maršruts ved gar bezseguma ceļiem, ugunsdzēsības joslām un 

takām. Tie nekur nav izvietoti gar dzīvnieku migrācijas ceļiem, ligzdošanas vai hibernācijas 

zonām.  Cauruļvadu maršruti tika izvēlēti apzināti, lai izvairītos no īpašām dabas teritorijām. 

• Darbi netiek veikti laikā, kas ir lielākās daļas jutīgo sugu aktīvākais bioloģiskais periods. 

Tiek ievērots maršruts, kam ir vismazākā ietekme uz vidi, un tiek veikti vairāki pasākumi, lai 

mazinātu ietekmi uz faunu un floru: mežu atjaunošana (11 ha) un lūšu dzīvotnes atjaunošana 

(trušu izlaišana utt.). 

• Pašreizējās gāzes atradnes tiks izmantotas kā pazemes krātuves, tāpēc netiks būvētas jaunas 

krātuves. Šie gāzes rezervuāri atrodas 1000 m dziļumā, 800 metru biezam necaurlaidīga māla 

slānim nošķirot ūdens nesējslāni no gāzes krātuvēm. Pastāv gāzes noplūdes kontroles tīkls, lai 

noteiktu jebkādu ietekmi uz gruntsūdeņiem, un pilnīga izolācija starp ūdens nesējslāni un 

ražošanas caurulēm, izmantojot dažādus šķēršļus. 

Ir veikts visaptverošs ietekmes uz vidi novērtējums, un tajā ir ietverts īpašs paziņojums, kas 

apliecina ietekmes saderību ar Natura 2000 tīkla noteikumiem. Pastāv vides aizsardzības 

plāns, kas ir spēkā visu projekta darbības laiku un ietver visus preventīvos un korektīvos 

pasākumus. Darbības, kas ar gāzi veiktas 30 gadu laikā, reģionu nav nekādi ietekmējušas. 

• Gāzes uzglabāšanas atbilstību pierāda fakts, ka dabasgāze rezervuāros bija atradusies 

6 miljonus gadu. No otras puses, kopš 2005. gada veiktie un starptautisko ekspertu analizētie 

iesūknēšanas testi apstiprināja gāzes uzglabāšanas piemērotību. Efektivitāti nodrošina dabiskā 

ģeoloģiskā struktūra. Par prioritāti tiek uzskatīts nosacījums “bez ietekmes” uz Marismas-

Almonte ūdens nesējslāni, un ir veikti vairāki ģeoloģiskie, hidroloģiskie, seismiskie, 

ģeotehniskie un hidrogeoloģiskie pētījumi. Dažādu veidu riski ir novērtēti vairākos 

ziņojumos, ieskaitot seismisko risku. Projekts atrodas vienā no zemākās seismiskās darbības 

teritorijām Andalūzijā. Seismiskās aktivitātes risks ir mazāks par pašreizējām dabiskajām 

seismiskuma robežvērtībām, kas nerada papildu risku. Iekārtas ir konstruētas tā, lai izturētu 

seismisko ietekmi, ņemot vērā 5000 gadu atkārtošanās intervālus. Seismiskā monitoringa tīkls 

un semaforu sistēmas protokols ir ieviesti Nacionālā Ģeogrāfijas institūta uzraudzībā (tas ir 
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atbildīgs par seismiskuma uzraudzību Spānijā), un Kadisas līča cunami iespējamās ietekmes 

risks ir novērsts. 

Šīs gāzes krātuves papildinās Spānijas gāzes sistēmu, palielinot Spānijas gāzes rezerves un 

ļaujot ar Andalūzijā iegūtu gāzi nodrošināt 10 % no vajadzīgā apjoma. Marismas projekts 

papildinās valsts krājumus un ir iekļauts gāzes un elektroenerģijas nozaru valsts plānos. 

Pazemes gāzes krātuve ir vienīgā, kas ir pieejama Spānijas dienvidu daļā, kur liels daudzums 

gāzes tiek importēts no Alžīrijas. 

Vides ministrija vairākkārt ir uzsvērusi, ka vides novērtēšanas procedūra ir bijusi pareiza. 

Eiropas Komisija nav konstatējusi Eiropas tiesību aktu pārkāpumus. Darbi ir sagrupēti 

4 projektos, pamatojoties uz to ekoloģiskajiem raksturlielumiem saskaņā ar Vides ministrijas 

norādījumiem, un šos četrus projektus iesniedza vienlaikus, un tos uzrauga gan reģionālās, 

gan valsts pārvaldes iestādes. Turklāt ietekmes uz vidi novērtējums ietvēra ietekmes uz 

Natura 2000 tīklu novērtējumu, kā arī kumulatīvās sinerģiskās ietekmes analīzi. Ir iekļauts 

atbilstošs seismiskais novērtējums. 30 darbības gados nav reģistrēta nekāda seismiskā 

aktivitāte; turpretī Castor projekta izraisītā seismiskā aktivitāte sākās uzreiz pēc gāzes ieguves 

sākuma. 

Kopsavilkums. 

• Gāzes krātuve netiks būvēta. Dabasgāzes rezervuāri (izveidojušies pirms 6 miljoniem gadu) 

tiks atkārtoti izmantoti kā ģeoloģiska gāzes krātuve, kad būs iegūta sākotnējā gāze. 

• Jauna darbība šajā reģionā netiks sākta. Gāzes izmantošana Doñana dabas teritorijas 

apkārtnē drošos apstākļos un bez starpgadījumiem ir veikta vairāk nekā 30 gadu. 

• Divas trešdaļas projektam vajadzīgās infrastruktūras jau ir pieejamas. 

• Vides novērtējuma procedūras bija visaptverošas un nekonstatēja nozīmīgu ietekmi; to pašu 

secināja visas vadības iestādes un specializētās aģentūras. 

• Ietekmes uz vidi novērtējumā tika secināts, ka četriem projektiem nav kumulatīvās vai 

sinerģiskās ietekmes. 

• Eiropas Komisija izanalizēja vides novērtējumu un nekonstatēja nevienu Eiropas direktīvu 

pārkāpumu (PILOT 5081/13/ENVI). 

• Projekts neapdraud ģeoloģiskos veidojumus un neietekmē ūdens nesējslāni. 

• Projekts nerada dabas vai izraisīta seismiskuma riskus, ko apliecina dažādi speciālisti; vairāk 

nekā 30 gadu laikā, kamēr notiek gāzes ieguves darbības, nav novērota seismiskā aktivitāte 

(kā konkrētā pētījuma autors nepareizi norādīts CSIC, taču faktiski to veica Dr. Miguel de Las 

Dablas Lavigne; to nevajadzētu ņemt vērā kā oficiālo CSIC ziņojumu, jo tās prezidents ir 

noraidījis, ka CSIC būtu piedalījies tā izstrādē, tādēļ atbildīga ir tikai konkrētā persona).  

• Projektam nav hidroloģiskas ietekmes, un tas nemaina ūdens nesējslāni. 

Florent Marcellesi jautāja, vai Doñana teritorija ir piemērota vieta projekta īstenošanai. Viņu 

informēja, ka viss Marismas uzglabāšanas projekts atrodas ārpus Doñana Nacionālā parka, un 

ka uzņēmums neizvēlējās projekta īstenošanas vietu patvaļīgi; tā tika izvēlēta tāpēc, ka šīs ir 
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dabasgāzes uzglabāšanas vietas (izveidojušās pirms 6 miljoniem gadu), un tā ir vienīgā gāzes 

krātuve, ko var izmantot Dienvidspānijā, un ir stratēģiski piemērota no Alžīrijas ievestās 

gāzes glabāšanai. Viņš vaicāja par kompensācijām uzņēmumam projekta apturēšanas vai 

nepabeigšanas gadījumā, un viņam atbildēja, ka projekta tiešie ieguldījumi būvniecības posmā 

ir bijuši 200 miljoni EUR, un šajā posmā tieši vai netieši kā darbaspēks tika iesaistīti līdz 

400 cilvēku. Darbības un uzturēšanas izmaksas ir aptuveni 3 miljoni EUR gadā. F. Marcellesi 

komentēja uzņēmuma pieprasīto summu projekta pārtraukšanas gadījumā (350 miljoni EUR) 

un jautāja, vai summa ietver ienākumu zaudējumu. 

Ceturtdiena, 2018. gada 20. septembris. Tikšanās ar lauksaimniekiem — Los Mimbrales 

saimniecība  

 Eugenio Zambrano un José Joaquín Aguirre (Los Mimbrales saimniecība) (tikšanās 

nevarēja notikt laika un gaismas trūkuma dēļ; dalībnieki savu nostāju ir iesūtījuši 

rakstiski) 

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo, ka viņi šajā reģionā ir vienīgie ražotāji, kuri ir ziņojuši par 

nelegālo lauksaimnieku veiktajām darbībām 20 gadu ilgā laikposmā. Viņu uzņēmums 

darbojas pilnīgi likumīgi tādās jomās kā nodokļi, darbaspēks, ilgtspējīga lauksaimniecības 

prakse un ūdens izmantošana apūdeņošanai. Viņi sniedza apkopojumu par to, kas notiek šajā 

teritorijā: daži ogu audzētāji zog ūdeni no Doñana, un visus lauksaimniekus nevar “likt vienā 

maisā”. Viņi ir sūdzējušies par šo situāciju kopš 2005. gada. Viņi ir iesnieguši sūdzību Velvas 

vides prokuroram 2012. gadā, bet bija spiesti to atsaukt vietējās pašvaldības spiediena dēļ, un 

kopš tā laika viņiem ir jāsaskaras ar sekām. 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka komisija, kas tika izveidota, pamatojoties uz Almonte-

Marismas plānu, ieteica zemas intensitātes lauksaimniecību, ilgtspējīgu tūrismu un spiediena 

novēršanu uz kopienu šajā ārkārtīgi nestabilajā reģionā, taču diemžēl visi šie ieteikumi tika 

aizmirsti, un pašlaik ūdens nesējslāņa izmantošana ir aptuveni 125 hm3, un var teikt, ka ūdens 

nesējslānis tiek pārmērīgi izmantots un neviens neko nedara saistībā ar šo krāpšanu. 

Viņi apgalvoja, ka teritorijā darbojas šādi lauksaimnieki: 

 100 % likumīgi lauksaimnieki, kuri ievēro 1985. gada Ūdens likumu, kuriem ir 

pietiekami daudz ūdens apūdeņošanai un kuru tiesības uz ūdeni ir reģistrētas kopš 

1968. gada; 

 daļēji nelikumīgi lauksaimnieki, kas ir apūdeņotāju apvienības un līdz ar to lielākā 

daļa lauksaimnieku, — publisko tiesību subjekti ar lielu atbildību. Gvadalkiviras 

Hidrogrāfijas pārvalde (CHG) tiem piešķir ūdens daudzumu uz hektāru apūdeņošanai, 

bet tiek lēsts, ka tie savu lauku apūdeņošanai iegūst divreiz vairāk ūdens, nekā noteikts 

piešķirtajā koncesijā. Pārvalde zina šo situāciju, bet nevēlas to risināt. 

 Tad ir arī tādi lauksaimnieki, kuriem nav apūdeņošanas tiesību, turklāt tie nomā 

pašvaldības zemi bez apūdeņošanas tiesībām, taču ierīko urbumu un sāk apūdeņošanu, 

par ko zina visi — pašvaldība, Hidrogrāfijas pārvalde, Andalūzijas reģionālā valdība, 

kā tas notiek, piemēram, Lusenā vai Matalagranā. 
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 Visbeidzot, ir pilnīgi nelikumīgi lauksaimnieki — tie, kuri izcērt mežu (kas reģistrēts 

Andalūzijas mežu reģistrā), ierīko urbumu un sāk audzēt kultūraugus. 

Lūgumrakstu iesniedzēju ierosinātais risinājums ir piemērot tiesību aktus un tādējādi īstenot 

likumību, kā arī veikt revīzijas un kontrolēt urbumus, izmantojot ļoti vienkāršu pieeju: katrs 

urbums, ko izmanto ogu apūdeņošanai, ir pieslēgts elektrolīnijai, tādēļ, ņemot vērā patēriņu 

KW/h, var aprēķināt katra sūkņa veiktspēju un noskaidrot no katra urbuma iegūtā ūdens 

daudzumu. Veicot ierosinātos pasākumus un vienlaikus sākot veikt kontroles pasākumus, 

rezultāts būtu efektīvāks. 

 Antonio Ramos (Ecologistas en Acción) 

(tikšanās nevarēja noturēt laika un gaismas trūkuma dēļ; dalībnieki savu nostāju 

iesūtīja rakstiski) 

Ecologistas en Acción pārstāvis aicināja Eiropas Parlamenta deputātus izdarīt spiedienu uz 

Spānijas Karalistes valdību, kā arī uz Andalūzijas iestādēm, lai steidzami un efektīvi īstenotu 

pasākumus, kas ar visiem iespējamiem līdzekļiem novērstu to Doñana apkārtnes ūdenstilpju 

un dabas teritoriju stāvokļa neapturamo pasliktināšanos, no kurām ir atkarīga tās dzīvotspēja 

vidējā un ilgā termiņā. Dažādos plānos paredzētie pasākumi attiecībā uz teritoriju ir 

nepieciešami, un tos vairs nevar atlikt. Risināmie jautājumi ir šādi: 

- nelikumīgo ieguves iekārtu slēgšana un to iekārtu kontrole, kuras varētu radīt līdz 325 hm³ 

ietaupījumu, kā paredzēts pašreizējā hidroloģiskajā plānā; 

- spiediena pazemināšana uz gruntsūdeņiem; 

- nelikumīgi apstrādātu lauku likvidēšana; 

- ūdens novirzīšanas plānu atcelšana; 

- ūdens izmantošanas tiesību pārskatīšana, ņemot vēra esošos resursus; 

- plūdu aizsargdambju skaita palielināšana, izmantojot attālās uzraudzības un attālās uzrādes 

metodes, lai pārliecinātos par to, ka ūdeni izmanto attiecīgie zemes un atļauju īpašnieki; 

- paziņojums par ūdens nesējslāņa pārmērīgu izmantošanu un ieguves regulēšanas plāna 

apstiprināšana. 

Viņš atsaucās uz Eiropas Komisijas 2016. gada 28. aprīļa argumentētā atzinuma par 

pārkāpuma procedūru 2014/2090 2.2.3. punktu (83), kurā ir skaidri norādīts, ka saskaņā ar 

Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvaldes ziņojumiem ūdens nesējslāņa stāvoklis 2015.–

2016. gadā bija primsbrīdinājuma stāvoklī. Pretruna starp Eiropas Komisijai sniegto atbildi un 

datiem, kas sniegti Doñana Pārvaldības padomes Ūdens komisijai, ir Doñana 

ūdenssaimniecības vadītāju negodprātīgas darbības skaidrs piemērs. Ņemot vērā šo pretrunu, 

viņi uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāaicina Eiropas Komisija uzsākt pret Spānijas 

Karalisti pārkāpuma procedūru Eiropas Savienības Tiesā par skaidru, acīmredzamu un 

nepārtrauktu Doñana Nacionālā parka aizsardzības pamatnostādņu neievērošanu. 

Piektdiena, 2018. gada 21. septembris, Madride 
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Tikšanās ar Ekoloģiskās pārveides ministrijas un Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvaldes 

vadītājiem 

Delegācijas vadītājs Pál Csáky izteica pateicību un apliecināja tikšanās konstruktīvo būtību 

un vēlmi labāk izprast jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzību Doñana teritorijā: ūdens 

apsaimniekošana, nelikumīgo urbumu problēma un Doñana teritorijas aizsardzība pret 

darbībām rūpniecības un gāzes ieguves jomā. Viņš arī pauda cerību, ka rezultāti, kas gūti 

dialogos ar dažādām iestādēm un apmeklējumos iepriekšējās dienās Seviļā un Doñana 

teritorijā, palīdzēs delegācijai sniegt attiecīgus ieteikumus. 

 José Domínguez Abascal, valsts sekretārs enerģētikas jomā 

Viņš skaidroja, ka nacionālie parki ir galvenās valdības autonoma struktūra, ka viņi nav tiešie 

Doñana Nacionālā parka vadītāji, jo to tieši pārvalda Andalūzijas reģionālā valdība (valstij 

pieder tikai Las Marismillas saimniecība). 

Doñana Nacionālais parks ir maksimāli aizsargāts, izveidots ar 1969. gada likumu, un tam ir 

ļoti spēcīgs pārvaldības instruments: Doñana Nacionālā parka izmantošanas un 

apsaimniekošanas plāns. Ministrija tikai koordinē vispārējos pasākumus starp dažādiem 

nacionālajiem parkiem. 

 Manuel Menéndez Prieto, ģenerāldirektors ūdenssaimniecības jomā 

Menéndez Prieto skaidroja, ka ūdens resursu apsaimniekošana ir ministrijas kompetencē, jo 

Gvadalkivira tek cauri dažādiem autonomiem apgabaliem, un tādēļ tās baseinu pārvalda 

Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvalde un uz to attiecas Ūdens pamatdirektīva. Hidroloģiskais 

plāns 2016.–2021. gadam ir spēkā, un pašlaik tiek izstrādāts nākamais plāns (2022.–

2027. gadam). 

Saistībā ar Gvadalkiviras hidroloģiskā plāna pasākumu programmas otro ciklu un Doñana 

ziemeļu mežu daļas īpašā plāna rīcības programmu ir apkopoti un sākti daudzi pasākumi, kas 

atbilst Eiropas tiesību aktu, kā arī valsts un autonomo tiesību aktu noteikumiem. To vidū ir 

šādi pasākumi. 

a) Pasākumi ieguves samazināšanai 

- Spānijas valdība ir iegādājusies saimniecību Cortijo Los Mimbrales (ieguldījums 50 miljonu 

EUR apmērā) Doñana teritorijas meža daļā, lai uzlabotu La Rocina gruntsūdens tilpnes 

kvantitatīvo stāvokli, kas atbilst tiesībām iegūt 6,8 hm³ ūdens gadā saistībā ar saimniecības 

922 hektāriem. Šī darbība tika izbeigta 2015. gadā, un apkārtnē ir vērojams būtisks 

pjezometriskā līmeņa uzlabojums. 

- 2015. gadā tika pabeigta El Fresno apūdeņojamās platības konsolidācija un uzlabošana, kas 

saistīta ar 4,99 hm³/gadā virszemes ūdeņu pārvietošanas infrastruktūru no blakus esošās Tinto 

Odiel y Piedras hidrogrāfiskās robežas. Šī darbība, kas konsolidēta ar 2018. gada septembrī 

piešķirto koncesiju, ir ļāvusi slēgt vairāk nekā 300 urbumus un veikt to aizstāšanu ar 

kvalitatīvu virszemes ūdeni. Šis apjoms varētu palielināties par 15 hm³, jo Kongress nesen ir 

izskatījis jauno pasākumu, kas paredzēts Ūdens apsaimniekošanas plānā. 
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- Gruntsūdeņu aizstāšana ar virszemes ūdeni Los Hatos (Marismas) teritorijā: tiek izveidoti 

vairāki ūdens ņemšanas punkti Guadiamar upē, kuri ļaus samazināt ieguvi šajā teritorijā, kas 

ir viena no tām, kurā līmenis ir krities visvairāk. 

b) Kontroles un uzraudzības pasākumi 

- Apūdeņojamo platību izsekošana reāllaikā, izmantojot satelītattēlus (tālvadība), kas ļauj 

vadīt un noteikt prioritātes upes sargu darbībā. 

- Ūdens nesējslāņu uzraudzība ar 273 pjezometriem. Doñana teritorijas 2409 km² ūdens 

nesējslāņos ir vairāk pjezometru nekā 55 000 km² platībā, kas veido pārējo baseinu (208). 

c) Pārvaldības pasākumi 

- 2017. gadā Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvalde veica 668 pārbaudes, kuru rezultātā tika 

reģistrētas 359 sūdzības un 107 gadījumi saistībā ar Ūdens likuma pārkāpumiem. 2018. gadā 

tika veiktas 937 pārbaudes par 328 sūdzībām un 86 ziņojumiem. 

- Laikā no 2017. līdz 2018. gadam ir noteikti 276 naudas sodi, daudzi no tiem ir par 

iepriekšējos gados veiktajām darbībām. 

- Ūdens izmantošanas tiesību pārskatīšana un salīdzinājums ar esošajiem lietojumiem: 

izskatītas 315 lietas. Gatavošanās ūdens skaitīšanai. 

- Ikgadējā plāna izstrāde par ieguvi La Rocina, sadarbojoties ar IGME, piemērojot 

Hidroloģiskā plāna dekrētu un Junta de Andalucía ziemeļu Doñana meža vainaga plānu. Šis 

plāns tiek sagatavots katru gadu, un tajā nosaka maksimālo iegūstamo apjomu. 

- Tiek izskatīta iespēja to paplašināt, iekļaujot pārējās divas ūdenstilpes, kas nesasniedz labu 

kvantitatīvo stāvokli (Almonte un Marismas) un pirms novērtējuma tiek uzskatītas par 

"apdraudētu ūdenstilpi" (vecais pārmērīgas izmantošanas rādītājs) ar attiecīgu lietotāju 

kopienu veidošanu, kā paredzēts Ūdens likuma 56. pantā. 

d) Pētniecības pasākumi un zināšanu vairošana. 

- Hidroģeoloģisko pētījumu projekti ar Spānijas Ģeoloģijas un kalnrūpniecības institūtu 

(IGME) un Universidad Pablo de Olavide (UPO). Tie ietver matemātiskā modeļa izstrādi, lai 

sekmētu pārvaldību Doñana teritorijas meža daļas perimetrā, un dažādas uzraudzības 

kampaņas, īpaši nacionālā parka lagūnu kompleksa apkārtnē. 

- Doñana lagūnu pārraudzība ar satelītattēliem. Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvalde ir 

sagatavojusi pētījumu par to attīstību kopš 1984. gada līdz mūsdienām. 

 Sergio López, direktora vietnieks fosilā kurināmā un enerģētikas jomā 

Viņš skaidroja, ka Spānijai ir fosilā kurināmā deficīts un ka gāze Marismas tiek iegūta kopš 

1988. gada. Problēma ir tirgus mainība un ierobežota ietekme uz patērētājiem, tāpēc tika 

nolemts, ka Marismas tiks ierīkota gāzes krātuve. Projekti darbojās kā neatkarīgas struktūras. 

Marismas Occidental tika izveidots ar karaļa dekrētu 2011. gadā, un tā jauda ir 1600 

megavatu stundā. Tā ir neliela krātuve, bet ļauj pielāgot piegādi atbilstoši gāzes tirgus 

pieprasījumam. Četri Doñana gāzes projekti tika apvienoti 2006.–2007. gadā; 2010. gadā 
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Marismas Occidental ieguva ietekmes uz vidi novērtējumu, un 2013. gadā to saņēma pārējie 

trīs projekti;  tie atbilst spēkā esošajiem tiesību aktiem un ir novērtēti labvēlīgi. 

Pál Csáky norādīja, ka četru projektu atsevišķa novērtēšana var nebūt ērtākais risinājums, 

turklāt projektā nav izvērtēta seismiskā aktivitāte. Ņemot vērā, ka Andalūzijas sabiedrība 

neatbalsta projektu, varbūt Doñana nav vispiemērotākā vieta projektam; viņš jautāja, vai tiek 

izskatīta iespēja veikt šo četru projektu kopējo novērtējumu, kas ietvertu iespējamo seismisko 

aktivitāti reģionā. 

Direktora vietnieks fosilā kurināmā un enerģētikas jomā atbildēja, ka, veicot ietekmes uz vidi 

novērtējumu 2008. gadā, seismiskums netika ņemts vērā, bet attīstītājs vēlāk iesniedza 

seismiskos pētījumus. 

2010.–2013. gadā sabiedrībai nebija iebildumu pret projektu, par kuru nebija tikpat kā nekādu 

sūdzību; atļaujas izsniegšanas posmā tika iesniegti seismiskuma pētījumi, un Marismas 

rietumu daļā de facto tika uzstādīti seismogrāfi, kā arī IGME apstiprināja seismiskuma 

protokolus. Tika izveidota divpusēja komisija starp valsti un Andalūzijas reģionālo valdību, 

lai atrisinātu strīdu par ietekmes uz vidi novērtējumiem. 

Miltiadis Kyrkos norādīja, ka vadībai ir jāveic pasākumi Doñana teritorijā, ka lagūnas ir 

sausas, un tas ietekmē bioloģisko daudzveidību un sugas. Doñana mirst, nav lietus un 

joprojām notiek nelikumīga urbumu izmantošana. Attiecībā uz gāzi viņš apgalvoja, ka 

vadības iestādes projektiem ir devušas zaļo gaismu, bet gan lūgumraksta iesniedzēji, gan 

eksperti iebilst un pauž citu viedokli. Turklāt ombuds ir paudis vienu viedokli, savukārt 

uzņēmums pavisam citu. 

Ģenerāldirektors ūdenssaimniecības jomā atbildēja, ka ūdens nesējslāņa pjezometriskais 

līmenis ir uzlabojies pēc veiktajiem pasākumiem (nelikumīgo urbumu slēgšana, vairāk 

kontroles un saimniecību iegāde), kā arī ir uzlabojusies no likumīgiem urbumiem iegūtā 

ūdens kontrole. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvaldes priekšsēdētājs 

Ramón Guinea skaidroja, ka Doñana teritorijā ūdens apsaimniekošana notiek saskaņā ar 

ikgadējo ieguves plānu, kas nosaka ūdens izmantošanu un virszemes ūdeņu novirzīšanu. La 

Rocina ūdenstilpe ir vissliktākajā stāvoklī. Uzraudzības, kontroles un līdzekļu palielināšana 

ļaus slēgt nelikumīgos urbumus un regulēt esošos. Tas palielinās risku efektivitāti. 

Lauksaimniekiem nodrošina virszemes ūdeni, nevis gruntsūdeni (novirzīšana no Tiel Odiel 

baseina). Taču viņš atzina, ka ir nepieciešams sociālo situāciju saskaņot ar pašreizējo 

teritorijas situāciju, un pauda atbalstu regulētai saimnieciskajai darbībai. 

Florent Marcellesi jautāja, kā gāzes projekts sader ar ministra uzskatiem, ja gāzes krātuvei 

nav iespējamu alternatīvu, un vai ir ņemtas vērā iespējamās kompensācijas, ja notiek izmaiņas 

projektā, jo tādā gadījumā gāzes uzņēmums ir pieprasījis 350 miljonus EUR. Attiecībā uz 

Komisijas uzsākto pārkāpumu procedūru par ūdens apsaimniekošanu Doñana teritorijā 

Komisijas ieteikumi ir tikuši ievēroti, un problēma ir parka apkārtne, kas nacionālo parku 

ietekmē vidējā termiņā un ilgtermiņā. 

Valsts sekretārs enerģētikas jomā norādīja, ka šādos apstākļos ministrija neapsvērtu gāzes 

krātuves ierīkošanas iespēju. Kad gāzes projekts tika izstrādāts, atjaunojamo enerģijas avotu 
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attīstība bija sākumposmā. Tādēļ pieņemtā administratīvā nostāja būtu jāmaina, nodrošinot 

juridisko noteiktību un pienācīgu rūpību attiecībā uz jaunu politiku. 

Direktora vietnieks fosilā kurināmā un enerģētikas jomā norādīja, ka 2006. gadā bija 

16 dažādi gāzes projekti, kas tika sagrupēti četrās grupās, kuras novērtēja vienlaikus un nav 

mainītas, jo, ja tas būtu darīts, būtu vajadzīgs jauns ietekmes uz vidi novērtējums. 

Ģenerāldirektors ūdenssaimniecības jomā atsaucās uz pārkāpumu procedūru par Doñana 

ūdens nesējslāņa pārmērīgu izmantošanu, norādot, ka ir saņemts oficiāls paziņojums un 

sniegts pamatots atzinums, kuru ministrija ir apstrīdējusi. 

Taču ir svarīgi redzēt, kā ūdens nesējslānis darbojas, ņemot vērā IGME datus, un izmantot šos 

datus, nosakot maksimālo ieguves apjomu saskaņā ar pārvaldes ikgadējo ūdens ieguves plānu 

(tas attiecas uz La Rocina un tiek attiecināts arī uz Almonte Marismas). Nākamajā ūdens 

apsaimniekošanas plānā ir paredzēts, ka Almonte Marismas ir jāizveido apūdeņošanas 

kopiena un kvantitatīvi jānosaka ieguve un tās ietekme. Doñana veic pārraudzības darbu 

Gvadalkiviras baseinā. 

Pál Csáky aicināja saskaitīt nelikumīgos urbumus, un viņam atbildēja, ka ministrija vēlas tos 

slēgt, bet tas ir sarežģīti, un sankcijas ir CHG kompetencē, turklāt ir jāpārskata ūdens 

koncesijas. Ministrija nākotnē vēlas palielināt drošības un apsardzes dienestu klātbūtni, un ir 

uzstādījusi pjezometrus urbumu kontrolēšanai. Tā vēlas atjaunot ūdenstilpes. 

Lauksaimniecības vajadzībām pastāv alternatīvi resursi, piemēram, virszemes ūdeņi. Cilvēka 

darbības ir jāpielāgo vides aizsardzībai. 

Valsts sekretārs enerģētikas jomā atbildēja, ka ministrija aizstāv vispārējās intereses un ka tiks 

pieņemti pasākumi sadarbībā ar reģionālo valdību un Lauksaimniecības ministriju attiecībā uz 

izplatīto piesārņojumu ar nitrātiem. Attiecībā uz ūdens nesējslāņa līmeni viņš norādīja, ka tas 

atbilst klimatiskajiem apstākļiem un ir vērojami uzlabojumi; savukārt lagūnās ūdens līmenis ir 

pazeminājies, kā rezultātā tām apkārt sākusi augt meža veģetācija, un notiek lielāka 

iztvaikošana temperatūras pieauguma dēļ. Klimata pārmaiņas ietekmē arī Doñana teritoriju. 

Attiecībā uz pētījumu par seismoloģiju,viņš norādīja, ka to ir iesniedzis uzņēmums, bet IGME 

to ir novērtējis. Nobeigumā viņš piebilda, ka gāzes projektu pašlaik, visticamāk, neīstenos, bet 

situācija ir jārisina ar maksimālu juridisko noteiktību. 

Delegācijas vadītājs Pál Csáky pateicās visiem dalībniekiem un uzsvēra tikšanās konstruktīvo 

garu un savu vēlmi labāk izprast jautājumus, kas saistīti ar ūdens resursu apsaimniekošanu 

Doñana teritorijā, kā arī to gāzes projektu ietekmi uz parka vidi. Viņš norādīja, ka rezultāti, 

kas gūti šajās apsriedēs un iepriekšējo dienu apmeklējumos Doñana teritorijā, kā arī tiekoties 

ar lūgumrakstu iesniedzējiem un dažādām iestādēm, palīdzēs delegācijai sniegt attiecīgus 

ieteikumus. 
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Vispārīgas piezīmes 

Apmeklējuma laikā delegācija novēroja, ka ir jāveido produktīvāks dialogs un jāatjauno 

uzticēšanās starp lūgumrakstu iesniedzējiem un attiecīgajām valsts iestādēm. Kopumā 

iestādes, lauksaimnieki, lauksaimnieku apvienības un Gvadalkiviras upes baseina ūdens 

apsaimniekošanas iestāde apgalvoja, ka Doñana ūdens nesējslāņa situācija atbilst Ūdens 

pamatdirektīvai un patlaban ir atjaunošanās posmā; lūgumraksta iesniedzēji un zinātnieki 

apgalvoja pretējo. Turklāt pēdējie norādīja uz iespējamiem Dzīvotņu direktīvas un Putnu 

direktīvas pārkāpumiem, piemēram, ūdens nesējslāņa izsīkumu visā Spānijā pēdējos četros 

gados novērotā sausuma dēļ, un virszemes ūdenstilpju piesārņojumu un sliktu kvalitāti, kas 

ietekmē dažādas Natura 2000 tīkla vietas.  

Apmeklējuma laikā tika uzsvērts ūdens trūkums Spānijas dienvidu daļā, ko izraisījušas 

klimata pārmaiņas, tūrisms un apūdeņošanas vajadzības. Lai nodrošinātu ūdens nesējslāņa 

steidzamu atjaunošanos, ir jāveic vairāk pienācīgu pasākumu, piemēram, jāierobežo ūdens un 

jāatļauj tikai likumīgi urbumi. 

Zinātnieki ir demonstrējuši, kā Doñana teritorijas izmantošana var ietekmēt dabisko sugu 

samazināšanos, un ierosinājuši iespējamus pasākumus šīs ietekmes mazināšanai nacionālajā 

parkā, kuru aizsargā Dzīvotņu direktīva, Putnu direktīva un Rāmsaras konvencija un kurš ir 

UNESCO biosfēras rezervāts. Dažādas ieinteresētās personas (zinātnieki, eksperti un ekologi) 

ir norādījuši uz šādām problēmām saistībā ar Doñana teritorijas ūdens nesējslāni: nelikumīgi 

urbumi un ūdens piesārņojums. Šajā sakarā UNESCO jaunākajā ziņojumā ir atzīti jau veiktie 

pasākumi. 

Apmeklējuma laikā delegācija uzmanīgi pētīja gāzes cauruļvada un gāzes krātuves 

būvniecības projektu Doñana teritorijā, kas ietver četrus apakšprojektus: Aznalcázar, 

Marismas Oriental, Marismas Occidental un Saladillo. Delegācija saņēma atzinumus no 

vietējām pārvaldības iestādēm un noteiktām organizācijām, kuros apstrīdēts tas, ka nav ticis 

veikts pienācīgs pētījums par minēto četru projektu sinerģisko un kopējo ietekmi uz vidi un jo 

īpaši uz Natura 2000 tīkla teritorijām. Delegācija tika informēta arī par to, ka tiek apšaubīts, 

ka pētījumi par seismisko aktivitāti projekta zonā ir veikti vēlu un nav ņemti vērā ietekmes uz 

vidi novērtējumā. 

Delegācija uzskata, ka attiecībā uz gāzes projekta ietekmi uz Doñana teritorijas dabisko vidi 

unikālās ekosistēmas saglabāšanas nolūkā, ņemot vērā arī piesardzības principu, būtu jāveic 

minēto četru gāzes projektu papildu integrēts novērtējums, ietverot seismiskās aktivitātes 

novērtējumu; tas papildinātu vajadzīgo analīzi par projekta kopējo un sinerģisko ietekmi. 

Delegācija arī apzinās, ka situācijas labošanas nolūkā būtu jāapsver pasākumi, kas atbilst 

procedūrai, nodrošinot maksimālu drošību un juridiskās garantijas iesaistītajām personām. 

Delegācija paskaidroja, ka dalībvalstīm ir jāpiemēro un jāievieš ES tiesību akti un ka 

problēmas vispirms jārisina vietējā, reģionālā vai valsts līmenī, veidojot dialogu un sadarbību 

starp pārvaldes iestādēm un iedzīvotājiem. 
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Ieteikumi 

Lūgumrakstu komiteja: 

1. uzsver, ka Doñana, ņemot vērā tās stratēģisko atrašanās vietu, ir unikāla bioloģiskās 

daudzveidības vide — viena no lielākajām Eiropā ar lielu ekosistēmu daudzveidību, 

nozīmīgu faunas un floras klāstu, tostarp ārkārtīgi apdraudētām sugām, piemēram, 

karalisko ērgli, Ibērijas lūsi un Vidusjūras bruņrupuci, un pāri tās teritorijai katru gadu 

migrē miljoniem putnu; 

2. uzskata, ka Spānijā būtu jāturpina īstenot ūdens resursu apsaimniekošanas modelis, 

padarot jebkuru iespējamo lietojuma sadalījumu atkarīgu no Ūdens pamatdirektīvas un 

Gvadalkiviras hidroloģiskā plāna vides prasību izpildes, kā tas notiek patlaban, kā arī 

ņemot vērā vides, sociālās un ekonomiskās prasības; 

3. aicina Komisiju informēt par jaunākajām norisēm saistībā ar lūgumrakstiem 

Nr. 0907/2009, Nr. 0051/2013, Nr. 0085/2013, Nr. 0257/2013 un Nr. 0260/2018 un 

visiem atklātajiem ziņojumiem par pārkāpumiem saistībā ar Doñana teritorijas ūdens 

nesējslāņa pārmērīgu izmantošanu, kā arī par gāzes projektiem šajā teritorijā, jo ir 

steidzami jārod risinājumi, kā novērst Doñana situācijas pasliktināšanos, samazinot 

spiedienu uz ekosistēmām, nodrošinot ilgtspējīga lauksaimniecības modeļa ievērošanu un 

sekmējot šīs teritorijas ekonomisko un sociālo attīstību; 

4. aicina Komisiju rūpīgi uzraudzīt situāciju Doñana teritorijā un par to ziņot nākamajā 

ziņojumā par Ūdens pamatdirektīvas īstenošanu, kā to jau dara Gvadalkiviras 

Hidrogrāfijas pārvalde; aicina Komisiju pārraudzīt veidu, kādā Eiropas tiesību aktus 

piemēro attiecībā uz Gvadalkiviras upes baseina pārvaldības plāna 2. posma ūdens 

apsaimniekošanas plānu; 

5. aicina valsts iestādes turpināt sadarbību ar reģionālo un vietējo pašvaldību iestādēm, 

NVO, zinātniekiem, lauksaimniekiem, lauksaimnieku pārstāvjiem un pilsonisko 

sabiedrību un iesaistīties ar tiem konstruktīvā dialogā, lai pašreizējo svarīgo (kā atzīts 

UNESCO pēdējā 2016. gada pārskatā) darbības programmu padarītu visaptverošu un 

realizējamu, ieskaitot vajadzīgos pasākumus, ar kuriem atjauno ūdens nesējslāni; 

6. pauž nožēlu par to, ka vietējās pašvaldības ir atļāvušas izmantot zemi, kas klasificēta kā 

mežs, lai cita starpā audzētu zemenes, vai ka bez atļaujas tiek ierīkoti urbumi; turklāt 

prasa veikt visus pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai šādas darbības izbeigtu; 

7. aicina valsts, reģionālās un vietējās iestādes un Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvaldi 

turpināt sadarboties, piesardzības nolūkā mudinot nelikumīgo urbumu slēgšanu un 

nekavējoties apturot pašreizējo nelikumīgo ūdens ieguvi, kā arī apturot nelikumīgas 

infrastruktūras izmantošanu (ūdens ieguvi no strautiem un dīķiem), ko var izdarīt, 

nekavējoties šo infrastruktūru likvidējot; aicina aizsargāt inspektorus un atbalstīt viņu 

darbu, palielinot pieejamos materiālos un cilvēku resursus; prasa nodrošināt lielāku 

drošību un lielāku drošības darbinieku un policijas klātbūtni, kā arī attiecīgu sankciju 

procedūru uzsākšanu pret minēto infrastruktūras objektu īpašniekiem; 

8. aicina valsts iestādes veikt 19,9 kubikhektometru ūdens pārsūknēšanu no Tinto-Odiel-

Piedras ūdenstilpes uz Gvadalkiviras tilpni, kā to 2018. gada oktobrī ir apstiprinājis 
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Spānijas parlaments, un praksē nodrošināt minēto pārsūknēšanas darbu veikšanu; 

9. aicina Komisiju un Eiropas Parlamentu sekot UNESCO 2016. gada piemēram un ņemt 

vērā un atzīt centienus un detalizēto monitoringu, ko attiecībā uz gruntsūdeņu stāvokli 

īsteno administrācija, un uzsver īpašo pārvaldības plānu, kas attiecas uz Doñana meža 

masīvā esošajām apūdeņotajām platībām un ko 2014. gadā izstrādāja un apstiprināja 

reģionālā administrācija, Gvadalkiviras un Tinto-Odiel-Piedras upes hidroloģisko plānu, 

ko 2017. gadā izstrādāja un apstiprināja Gvadalkiviras Hidrogrāfijas pārvalde, un neseno 

„riska deklarāciju”, ko ir izstrādājusi minētā administrācija un kas vēl vairāk stiprinās 

kontroli; 

10. aicina kompetentās pārvaldes iestādes, kā arī pašvaldības, vides aktīvistu organizācijas, 

lauksaimniekus un lauksaimnieku apvienības minētajā zonā nodrošināt atbilstību 

īpašajam pārvaldības plānam un ziņot par jaunām norisēm, kas var apdraudēt nozari un 

lauksaimniecības tēlu Doñana teritorijā; 

11. prasa pieņemt un īstenot plānu par ūdens ieguvi no ūdens nesējslāņa; prasa noteikt 

Doñana ekosistēmu ūdens vajadzības, lai sasniegtu šai aizsargājamai teritorijai iepriekš 

noteiktos saglabāšanas mērķus; prasa atvieglot minētā plāna īstenošanu; aicina atvieglot 

minētā plāna īstenošanu un piešķirt līdzekļus no Andalūzijas lauku attīstības programmas 

nolūkā uzlabot lauksaimnieku apūdeņošanas paņēmienus, kā arī izveidot publiska 

finansiālā atbalsta pozīcijas videi nekaitīgu sistēmu ieviešanai; 

12. prasa nodrošināt efektīvāku Doñana teritorijā ieplūstošā ūdens attīrīšanu un samazināt 

plašo lauksaimniecības un rūpniecības izcelsmes piesārņojumu; norāda, ka ne visa 

lauksaimnieciskā darbība Velvas teritorijā apdraud Doñana dabas parku, taču to apdraud 

nelegālā un nekontrolētā ūdens ieguve; uzsver, ka ir svarīgi samazināt spiedienu uz ūdens 

resursiem, apturot nelikumīgo un nekontrolēto ūdens ieguvi, kā arī nodrošinot 

lauksaimniekiem nepieciešamos resursus un tehnoloģijas, lai pielāgotos klimata pārmaiņu 

radītajām problēmām, cenšoties saglabāt novada ekoloģisko ilgtspējību un tās saderību ar 

ekonomiskās attīstības apsvērumiem; prasa nodrošināt Doñana teritorijā ieplūstošā ūdens 

pienācīgu attīrīšanu un pastāvīgu monitoringu; ar bažām konstatē, ka attīrāmā ūdens 

daudzums ir lielāks nekā attīrīšanas iekārtas faktiskā jauda, jo īpaši vasaras periodos; 

aicina Komisiju sākt īstenot īpašu plānu Doñana parka un tā apkārtnes ilgtspējībai un 

saglabāšanai;  

13. prasa turpināt uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanu Doñana teritorijā un nodrošināt 

iestāžu darba koordināciju; prasa nodrošināt zinātnisku un tehnisku pārvaldību un aktīvu 

sabiedrības līdzdalību, iesaistot vides asociācijas, vietējos iedzīvotājus, likumīgos 

lauksaimniekus, lauksaimnieku pārstāvjus un ūdens lietotājus lēmumu pieņemšanā, lai 

viņi gūtu labumu no vērtībām, ko Doñana un tās ekosistēmas nodrošina viņu dzīves 

kvalitātei un saimnieciskajai darbībai šajā zonā, vienmēr ievērojot stingrus vides 

ilgtspējības kritērijus, kas ir saskaņā ar ES profilakses un piesardzības principiem, un lai 

iesaistītu viņus apsaimniekošanas uzlabošanā un spiediena uz vidi mazināšanā; 

14. ņemot vērā to, ka klimata pārmaiņas ir vērtējamas kā papildu faktors, kas samazina 

Doñana ūdens resursu apjomu, un ka cīņa pret klimata pārmaiņām ir viens no lielākajiem 

nākotnes uzdevumiem, aicina Komisiju izstrādāt ārkārtas rīcības plānus, lai novērstu 

un/vai palēninātu minēto pārmaiņu iedarbību; aicina Komisiju atbalstīt un stiprināt 

pētniecības projektus ūdens resursu ilgtspējas jomā Dienvideiropā, piemēram, projektu 
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“PRIMA”, ko īsteno pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros un kas turpināsies 

pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”; 

15. aicina vietējo un reģionālo pašvaldību iestādes un valsts iestādes kopā ar ES sākt īstenot 

Doñana parka profilakses un reģenerācijas plānu nolūkā uzlabot tā dabas resursus un 

saglabāšanu; 

16. aicina par Doñana gāzes projektu atbildīgās iestādes veikt jaunu apvienotu novērtējumu 

par visiem četriem gāzes projektiem (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental 

un Aznalcázar), ietverot seismiskās aktivitātes novērtējumu; aicina veikt vajadzīgo 

analīzi par visa projekta kumulatīvo un sinerģisko ietekmi; aicina atbildīgās iestādes 

piemērot piesardzības principu, lai saglabātu šo unikālo ekosistēmu; atgādina, ka ir 

jāapsver pasākumi, kas atbilst juridiskajai procedūrai un nodrošina maksimālu juridisko 

noteiktību un garantijas iesaistītajām personām; 

17. pauž nopietnas bažas, jo daļēja atļauja attīstīt privātu projektu attiecībā uz gāzes 

uzglabāšanu Doñana augsnes apakškārtā tika apstiprināta, nepieprasot holistisku un 

pilnīgu ietekmes uz vidi novērtējumu, kas ietvertu seismisko novērtējumu un kopējās 

ietekmes novērtējumu; atgādina, ka minēto projektu nevar dalīt četros dažādos 

apakšprojektos, lai izvairītos no tā kopējās ietekmes izvērtēšanas; aicina Komisiju pilnībā 

izvērtēt visus lietas dokumentus un sniegt rakstisku ziņojumu par to ietekmes uz vidi 

novērtējumu atbilstīgumu, kuri sagatavoti kā četras atsevišķas daļas, un par procedūru, ar 

kuru saskaņā notika sadalīšana četros apakšprojektos, neņemot vērā vispārējo risku 

kumulatīvo ietekmi, kā arī pārbaudīt, vai minētajos novērtējumos ir vērtēti vispārējie 

seismiskie riski; aicina Komisiju ņemt vērā CSIC ziņojumu, Andalūzijas Ombuda 

ziņojumu un Spānijas Ģeoloģijas institūta ziņojumu; uzskata, ka minētajos apstākļos 

attiecībā uz šo projektu nevajadzēja sniegt pozitīvu ietekmes uz vidi atzinumu, un aicina 

to atsaukt; 

18. aicina atbildīgās iestādes saskaņā ar Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas 3. panta 

2. punktu jo īpaši veikt novērtējumu, kas ietvertu to iespējamo darbu izmaksas, kuri 

jāveic, lai vērstu par labu situāciju gadījumā, ja notiktu ar gāzes uzglabāšanas darbībām 

saistīta katastrofa, un turklāt ziņot par tiem nepieciešamajiem pasākumiem un to 

izmaksām, kas jāveic ar gāzes projektu saistītu nopietnu negadījumu un/vai katastrofu 

gadījumā; uzsver, ka šāds izvērtējums būtu jāveic saskaņā ar vispārēju metodoloģiju, ko 

piemēro lielākās paredzamās katastrofas riska novērtējumam, tajā ietverot visus tādus 

apdraudējuma faktorus kā zemestrīce, plūdi vai ūdens nesējslāņa piesārņojums, kā arī 

detalizētu aprakstu par vides, sociālajiem un ekonomiskajiem zaudējumiem un lēstajām 

hipotētiskas atjaunošanas izmaksām; turklāt uzskata, ka nolūkā iestādēm piedāvāt pilnīgu 

riska analīzes instrumentu, minētajai kvantitatīvai izvērtēšanai būtu jāietver videi nodarītā 

kaitējuma tīrā vērtība no ekosistēmu viedokļa, kā arī sociālie un ekonomiskie zaudējumi, 

sākot ar lauksaimniecības un tūrisma nozari; 

19. aicina Komisiju, paturot prātā to, ka Doñana dabas parkam ir liela ES mēroga pievienotā 

vērtība, iespējamos riskus, ko varētu radīt gāzes ieguves un uzglabāšanas darbi 

(iesūknēšana), iespējamās sekas, kas nav noskaidrotas, kā arī to, ka Spānijā līdzīgā lietā 

„El Castor” atklājās šāda veida infrastruktūrai raksturīgie seismiskie riski, pieņemt 

lēmumu par piesardzības principa piemērošanas lietderību un minēto gāzes uzglabāšanas 

projektu apturēšanu; iesaka visām atbildīgajām iestādēm sadarboties, lai nekavējoties 
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apturētu visas piešķirtās atļaujas līdz brīdim, kad tiks novērsti visi ietekmes uz vidi 

novērtējumā konstatētie pārkāpumi; aicina uz pagaidu laiku apturēt minētos darbus un 

nekavējoties pārtraukt jebkādus turpmākus gāzes projektā plānotos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka tiek ievēroti ES profilakses un piesardzības principi; ierosina veikt 

nepieciešamos juridiskos pasākumus, lai pilnībā apturētu Marismas projektu; 

20. uzskata, ka Doñana gāzes uzglabāšanas infrastruktūra no vispārējā Spānijas enerģētikas 

un nākotnes perspektīvu viedokļa ir novecojis projekts; 

21. uzsver, ka Spānijas Ekoloģiskās pārveides ministrija ir atzinusi, ka Doñana gāzes 

glabātuve vairs nav uzskatāma par stratēģiski svarīgu energoapgādes sistēmā; 

22. aicina Eiropas Parlamenta Vides komiteju sagatavot ziņojumu par gāzes ieguves un 

glabāšanas (iesūknējot) projekta atbilstību un par tā ietekmi uz Doñana dabas parku un 

saderību ar to; 

23. aicina Komisiju pārskatīt Solidaritātes fonda regulu, lai dabas resursi Natura 2000 parkos 

varētu tikt ekonomiski izvērtēti nolūkā nodrošināt atjaunošanu pēc dabas katastrofām; 

videi ir būtiska sociālā un ekonomiskā vērtība, un tā ir jāņem vērā, lai novērstu 

kaitējumu; pagājušā gadā klimata pārmaiņu izraisīts ugunsgrēks pilnībā iznīcināja daļu 

parka, taču atjaunošana tika veikta, neizmantojot ESF līdzekļus; 

24. aicina piešķirt lielāku ES finansējumu Doñana Nacionālajam parkam un visu 

Natura 2000 nacionālo parku saglabāšanai un palīdzēt veicināt alternatīvas ilgtspējīgas 

darbības šajā reģionā; 

25. aicina Komisiju un Parlamentu atzīt, ka Doñana Nacionālais parks joprojām ir uzskatāms 

par vienu no vietām, kurā ir novērojama lielākā bioloģiskā daudzveidība visā Eiropas 

Savienībā, tāpēc tas ir atzīts par pasaules mantojuma teritoriju, par kuru Eiropas 

iedzīvotāji priecājas un kuru viņi uzskata par nozīmīgu; 

26. uzskata, ka, ņemot vērā Doñana unikālās iezīmes un UNESCO pasaules mantojuma 

objekta statusu, tā aizsardzība ir vispārējas nozīmes jautājums, un līdz ar to attiecībā uz 

lēmumiem, kas var ietekmēt parka nākotni, ir jānodrošina pienācīga pārvaldība; uzsver, 

ka papildus juridiskās noteiktības un garantiju kritērijiem visas ieinteresētās personas ir 

pienācīgi un savlaicīgi jāinformē, lai tām būtu iespēja patiesi piedalīties lēmumu 

pieņemšanas procesā. 
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