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Célkitűzés 

A Doñana Nemzeti Parkban tett tényfeltáró látogatás célja a 0907/2009., a 0051/2013., a 

0085/2013., a 0257/2013. és a 0260/2018. számú petíciók benyújtóival való helyszíni 

találkozás, valamint a nemzeti és regionális hatóságokkal megvalósuló párbeszéd volt, hogy a 

küldöttség jobb bepillantást nyerhessen a környezetvédelmi jogszabályoknak a Huelva 

tartományban található Doñana elnevezésű védett területen történő állítólagos megsértésének 

különféle vonatkozásaiba. 

A Doñana Nemzeti Park Spanyolország legnagyobb természetvédelmi területe. Rendkívül 

gazdag ökoszisztémával rendelkezik, és számos vadon élő fajnak ad otthont. A történelem során 

az ökoszisztémát folyamatosan fenyegette a mocsarak lecsapolása, az intenzív mezőgazdaság 

vízfelhasználása és a vízszennyezés. A Doñana Nemzeti Park a Natura 2000 hálózat tagja 

(ES0000024, ES6150009 és ES6180005), így a természetes élőhelyek védelméről szóló 

92/43/EGK irányelv, valamint a madarak védelméről szóló 2009/147/EK irányelv értelmében 

védett területnek minősül. 

A petíciók az e területen megvalósítandó földgáz kitermelésével, tárolásával és szállításával 

kapcsolatos projekteket kifogásolják, valamint a felszín alatti vizek intenzív mezőgazdasági 

termelésre való felhasználását, ami ellentétes az uniós környezetvédelmi jogszabályokkal. 

2018. szeptember 19., szerda – Sevilla 

Sevillai találkozó a petíciók benyújtóival, szeptember 19. 

 Javier Castroviejo a Club Doñana nevében, 0907/2009. számú petíció 

A Club Doñana a doñanai térség védelmében igen nagy tapasztalattal (40 év) rendelkező 

egyesület, amelynek számos tagja tudományos szakértő; a petíció benyújtója a Doñana 

Biológiai Állomás igazgatója. A petíció benyújtója kifejti a föld alatti víztartó rétegek és felszíni 

vizek jelentőségét a doñanai homokos térségben, amelyet a Sierra Morenából induló biológiai 

folyosóként említ. Kifogásolja az európai irányelvek rendszeres megsértését és a végrehajtásuk 

során bekövetkező késedelmeket, valamint a közigazgatási politikák kudarcát a doñanai térség 

védelmének megelőzési és elővigyázatossági folyamatait illetően. Véleménye szerint a park 

helytelen kezelésének és az Európai Bizottság milliós beruházásainak kivizsgálás tárgyát kell 

képeznie. A park helyzete az alábbiakban felsorolt fenyegetések következtében a tudósok 

szerint már-már visszafordíthatatlan: a huelvai nehézfém-szennyezés; 10–15 hektár intenzív 

termesztés; idegenhonos inváziós fajok; valamint a vizes élőhelyek pusztulását okozó 27-es 

víztartó réteg túlzott kiaknázása. A víztartó rendszerekben bekövetkezett változások 

megzavarták a vízkörforgást, amely a biológiai sokféleség csökkenéséhez és bizonyos fajok 

(kékcsőrű réce, közönséges tok, üregi nyúl) fenyegetettségéhez vezetett. A Doñana parkot 

körülvevő terület rizs-, szamóca- és áfonyaültetvényei ártanak a parknak. A mocsaras vidék 

1957-ben még a Guadalquivir folyóig ért, mára azonban ez az összeköttetés a kiépített 

töltéseknek köszönhetően már nem létezik, ami igen nagy változásokat eredményezett a 

növényvilágban: a mocsaras vidék fokozatosan megszűnik és legelőkké alakul át. A mocsár 

helyzete súlyos fenyegetésnek van kitéve, ezért annak védelmét a legsürgetőbb prioritásokhoz 

kell sorolni. 
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 Pilar González Modino az Asociación Primavera Andaluza nevében, 0257/2013. számú 

petíció 

Doñana a turdetániak által elfoglalt régió része volt. A turdetáni egy ősi, a rómaiak előtt létező 

nép volt, amely – Sztrabón, a görög földrajztudós szerint – az Ibériai-félsziget legcivilizáltabb 

népcsoportja volt, tagjai a tartesszoszi civilizáció őseinek tekinthetők. Ez nemcsak biológiai 

okokból, hanem a kultúra és a civilizáció szempontjából is fontos. Véleménye szerint a 

földgáztárolók telepítése az andalúzok „érzelmi örökségét” is veszélyeztetné. A 

földgázkitermelés, amely gázzsebek lyukasztásával jár, egyértelmű szeizmikus kockázatokat is 

magában hordoz, és a polgárok gázszükségleteinek kielégítése helyett az energetikai iparág 

vállalati érdekeinek kedvez.  Az emberi tevékenység szintén veszélyeztetett. A tavalyi doñanai 

tűzeset egyértelműen bizonyítja, hogy földgáztároló létesítmények megléte esetén milyen 

veszélyekkel kell számolni. 

 Antonio Maíllo Cañadas a petíciót benyújtó Pedro Jiménez San José képviseletében és 

az Izquierda Unida de Huelva nevében, 0051/2013. számú petíció 

A petíció benyújtóját képviselő Maíllo Cañadas kifejti, hogy Doñana térsége nem tárolhat 

földgázt. Ez a projekt veszélyezteti a víztartó rétegeket, valamint magas földrengési kockázattal 

is jár, ami a bizonytalanság érzetét kelti a lakosokban. A projekt a víztartó réteg mind legális, 

mind illegális módon történő túlzott mértékű kiaknázása révén a környezetre is hatással van. 

Kifogásolja, hogy a földgázprojekt négy alprojektre tagolódik, és az összesített hatások nem 

képezik vizsgálat tárgyát. Véleménye szerint mindez Doñana altalajának privatizációját, 

valamint az altalaj spekulatív felhasználását feltételezi. Kifejti, hogy megengedhetetlen, hogy 

Doñana a jogszabályok be nem tartása miatt tönkre menjen, és hogy szembe kell szállni a 

víztartó rétegek szennyezésével, továbbá hogy reményei szerint a látogatás hozzájárul ahhoz, 

hogy az Európai Parlament és az állampolgárok közös fellépése hatékony eszköznek 

bizonyulhasson e természeti örökség megőrzésében. Elmondta, hogy a gázprojektek nem 

garantálják a biztonságot, és nem végeztek megfelelő vizsgálatokat annak érdekében, hogy a 

gázinjekciók után megmarad-e a teljes szeizmikus biztonság. 

 Rafael Gavilán Fernández a petíciót benyújtó Aurelio González Peris képviseletében és 

az Asociación Mesa de la Ría de Huelva szövetség nevében, 0085/2013. számú petíció 

A petíció benyújtóját képviselő Gavilán Fernández kifogásolja, hogy az andalúziai regionális 

kormány úgy döntött, Huelva tartomány lesz a fosszilis energiahordozók kitermelésének, 

tárolásának és szállításának központja, valamint nehezményezi, hogy a doñanai térséget a 

petrolkémiai ipari övezet kibővítéseként használják. Tekintve, hogy a térség túllépte 

földgáztárolási kapacitását, Doñana altalaját kezdték el használni e hiányosság orvoslására. 

Kritikával illeti, hogy a Repsol 1995 óta működik Doñana tengerpartján a „Poseidon Norte” és 

a „Poseidon Sur” néven ismert koncessziók alapján környezeti hatásvizsgálatok nélkül. Ezen 

túlmenően bírálja, hogy az Enagás – a doñanai földgáztároló létesítmények és hálózatok 

üzemeltetőjeként – azon vállalatok egyike volt, amelyek úgy döntöttek, hogy Doñanát 

nagyszabású földgázprojektté alakítják át. A Mesa de la Ría egyesület szerint nem csak a 

földgázprojekt négy fázisának együttes hatásvizsgálatára van szükség, hanem a Repsol és 

Enagás által kidolgozás alatt álló projektekkel együtt elemezni is kell. A Doñana térségét érintő 

gázfenyegetés három vállalat fellépéseiből fakad, ezért azok minden egyes tevékenységét 

együttesen kell elemezni a doñanai törékeny természeti egyensúlyra gyakorolt hatások 

tekintetében. 
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A petíció benyújtóját képviselő Rafael Gavilán Fernández hangsúlyozza a földgáz 

befecskendezésével járó óriási szeizmikus kockázatot, mivel az altalaj geológiai helyzete jóval 

összetettebb, mint az ún. „Castor projekt” esetében. Ennek következtében a kormánynak több 

mint 1,3 milliárd EUR összegű kompenzációt kell fizetnie a gázbefecskendező létesítmény 

építője számára. Továbbá kifogásolja, hogy a Gas Natural nevű vállalkozás a közigazgatási 

szervek megtévesztése és a szükséges környezetvédelmi engedélyek megszerzése céljából 

földgáztárolási projektjét négy részre osztotta. 

Az ipari tevékenység Huelva tartomány lakott területének közvetlen közelében zajlik, ily 

módon elmaradottságra kárhoztatva a lakosokat, valamint kitéve őket az említett 

tevékenységgel járó egészségügyi és környezeti veszélyeknek. Kéri e tendencia irányának 

megváltoztatását, és annak elkerülését, hogy Doñana petrolkémiai övezetté alakuljon. 

Ezt követően Csáky úr veszi át a szót, és megnyitja a kérdésfeltevési szakaszt. Elmondja, hogy 

az Európai Bizottság állást foglalt a doñanai helyzetről azzal, hogy 2014-ben 

kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett a víztartó rétegek túlzott mértékű túlzott 

kiaknázásával kapcsolatban, és kérdezi, hogy mit lehetne még tenni. 

Castroviejo úr veszi át a szót, és azzal vádolja az Európai Bizottságot, hogy eljárásai nem 

átláthatók, valamint hogy nem tájékoztatja a polgárokat a helyi hatóságok által elkövetett 

jogsértésekről.  Kéri, hogy a felhasznált uniós forrásokat abszolút prioritásként a mocsarak 

helyreállításához különítsék el. 

Maillo úr a gázprojektekről beszél, azzal vádolva a hatóságokat, hogy fékezik a projekteket, 

valamint a földrengésveszélyt figyelmen kívül hagyó gázvállalatok és politikusok 

összeférhetetlenségét említi. 

Gavilán Fernández úr hozzáteszi, hogy nem csupán a Gas Natural, hanem a Repsol és az 

Enagás földgázprojektjei sem rendelkeznek elvégzett környezeti hatásvizsgálattal. Kifogásolja, 

hogy a Huelva gátjaitól kiindulva a szennyezés az egész doñanai partvidéket érinti. 

Modino asszony az ezeréves kulturális és etnográfiai örökség védelmét kéri: a „Heszperiszek 

kertje” és Tartésszosz Doñana altalajában találhatóak, amit régészeti dokumentumok is 

alátámasztanak, ezért nem szabad hagyni, hogy ilyen értékes régészeti leletek alatt földgázt 

tároljanak. 

Miltiadis Kyrkos rámutat, hogy Doñanát a szénhidrogénkészletek kitermelésének veszélye 

fenyegeti, és e kitermelés környezetre gyakorolt hatásait szeretné megtudni. Azt is tudni 

szeretné, hogy a bíróságok hogyan jártak el a projekt négy részre tagolását illetően, mi a 

véleménye minderről az andalúziai hatóságoknak és hogyan kerül tárolásra a földgáz. 

Cabezón asszony megjegyzi, hogy eltérő védelmi rendeletek vannak, mivel a projektek 

különböző területeken vannak, és hangsúlyozza, hogy jelenleg csak a Marismas Occidental 

projekt működik. Elítéli a projekt leállását és az esetleges földrengéssel kapcsolatos 

kockázatokat, amelyek a kitermelés okozta lyukakba történő gázinjektálás következményei. 
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Sevillai találkozó a civil társadalmi szervezetekkel szeptember 19-én 

 Plataforma Salvemos Doñana és Ecologistas en Acción [„Mentsük meg Doñanát” 

platform és a Cselekvő Környzetevédők]: Juan Romero és Abel Lacalle 

Juan Romero kifejti, hogy az általa képviselt szervezet nem ért egyet azzal, hogy a doñanai 

védett természeti övezetet és környékét a víztartó rétegen keresztül az altalajba juttatott földgáz 

tárolására alkalmas létesítményként használják. Konkrétan a Naturgy vállalkozás (Petroleum 

Oil & Gas España, S.A., a Gas Natural Fenosa leányvállalata) „Marismas” (mocsarak) 

elnevezésű, ipari tárolási projektjével és annak valamennyi alprojektjével nem ért egyet. 

Kifejti, hogy a vállalkozás örökölte az engedélyeket, és immár 30 éve termel ki földgázt, ám a 

„Marismas” projekt a földgáz altalajba való töltés általi tárolásával új tevékenységgel bővült a 

2012-es újonnan kérelmezett engedélyek óta. Ily módon egy hatalmas, földgáztermelő és 

földgázfeltöltő projektté nőtte ki magát, amelyet négy alprojektre osztottak a folyamatok 

kezelése és a kivitelezés megkönnyítése érdekében. Ezeket az alprojekteket a Doñanában 

található helyüknek megfelelően nevezték el: „Saladillo”, „Marismas Occidental”, „Marismas 

Oriental” és „Aznalcázar”. 

A „Marismas Occidental” elnevezésű alprojekt, amely a doñanai térség szívének egy jelenleg 

védelem alatt nem álló területét érinti, az egyetlen projekt, amely a végrehajtáshoz szükséges 

valamennyi engedéllyel rendelkezik, és amellyel kapcsolatosan az alábbiakban felsorolt 

munkák várnak elvégzésre: 

A jelenlegi 13 kút földgáztároló létesítménnyé történő átalakítása. 

18 további kút kialakítása és beüzemelése, először földgázkitermelés, majd a földgáz tárolási 

célú bevezetése céljából. 

65 km-es gázvezeték-hálózat kiépítése a doñanai térségben. 

A „Salvemos Doñana” (Mentsük meg Doñanát!) platform ellenzi e tevékenységeket, hiszen a 

hivatalos kutatási szervezetek által elkészített tudományos jelentések alátámasztják az 

előidézett földrengések kockázatát, amely katasztrófához vezethet. A Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC) nevű tudományos kutatóközpont és az Instituto Geológico 

y Minero de España (IGME) elnevezésű spanyolországi földtani és bányászati intézet nem zárja 

ki egyértelműen a szeizmikus kockázatokat. A Huelvai Egyetem kutatói által készített 

jelentések is rámutatnak a földrengések előidézésének kockázatára. Eszerint ebben a térségben 

a szeizmikusság jelenléte bizonyított tény. Juan Romero szerint létezik egy kudarcba fulladt 

precedens, amely hasonló a jelen helyzethez, mégpedig a spanyolországi Castellón 

tartományban megvalósított Castor projekt, amelynek során a víztesten keresztül földgáz 

tárolási célú bevezetésével próbálkoztak, ám a 2013-as földrengési hullámokat követően a 

projektet le kellett állítani. 

Az „Ecologistas en Acción” (cselekvő környezetvédők) szintén ellenzi e tevékenységeket, 

hiszen véleményük szerint Doñana Európa számára példaértékű természetvédelmi terület. 

Számos élőhely ötvöződik benne, és 4800 biológiailag sokszínű fajnak ad otthont, amelyek az 

európai biológiai sokféleség 75%-át képviselik. A „Marismas” projekt és négy alprojektje 

megszegi a spanyol és európai környezetvédelmi és a környezeti vizsgálatokra vonatkozó 

jogszabályokat: „Tekintve, hogy a négy projekt ugyanarra a víztartó rétegre és ugyanarra a 
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lemez- és törésrendszerre hat, úgy vélem, hogy a projekt által képviselt szeizmikus kockázat 

elegendő ahhoz, hogy az elővigyázatosság elvének alkalmazása mellett elutasításra kerüljön a 

projekt és annak megvalósítása, éppen úgy, ahogyan ez eddig is történt egyéb, a Doñana térség 

védelmét veszélyeztető projektek vagy problémák esetében.” Doñana területén mindössze egy, 

a veszélyeknek leginkább kitett víztartó réteg található: a Natura 2000 hálózaton belül található 

La Rocina y Almonte víztestek. 

Az Ecologistas en Acción az alábbi négy szabálysértést említi: 

1. stratégia nélküli programozás 2006-ban (SKV nélkül) 

2. a KHV szétaprózottsága és a halmozott hatások 

3. az előidézet földrengés kockázatainak elemzése nélkül (lásd a C-50/09. sz., EU kontra 

  Írország ügyet) 

4. a vizsgált terület alulbecslése 

 

 World Wildlife Fund: Felipe Fuentelsaz és Juanjo Carmona 

Az illegális mezőgazdasággal szembeni évek óta tartó passzív politika következményeként a 

Doñanának életet adó víztartó réteg eltűnőben van, és vele együtt azok az élőhelyek és fajok is, 

amelyek Doñanát egyedülálló helyszínné varázsolják. A WWF-en kívül az andalúziai 

ombudsman, a spanyol ombudsman és a Doñanai Biológiai Állomás (CSIC) is panaszt tett. 

A helyzet kiváltképp a helyszín értékét tekintve ad okot aggodalomra: 1969-ben megkapta a 

nemzeti park címet, majd az UNESCO természetvédelmi területté (1981), később pedig az 

emberiség közös örökségének helyszínévé nyilvánította (1994), ezenkívül a Ramsari 

Egyezményt követően a nemzetközi jelentőségű vizes élőhely címet is elnyerte (1982). 

A WWF közadatokkal alátámasztva kiemeli, hogy a mocsári vidékekhez érkező víztömegek 

80%-kal csökkentek a természetes állapotokhoz képest, továbbá 1000 illegális kút és 3000 

hektárnyi illegális termesztési terület szárítja a Doñana életképességéhez nélkülözhetetlen 

víztartó réteget. A víz illegális és nem fenntartható használata súlyos következményekkel jár 

Doñana természeti értékeire nézve, és a biológiai sokféleség csökkenéséhez és a lagúnák 

kiszáradásához vezet. 

A tudományos bizonyítékok lehetővé teszik annak megállapítását, hogy a víztestek, valamint a 

Doñana Természeti Terület és annak környéke rosszabb állapotban van a jelenlegi tervezési 

dokumentumokban leírtaknál, továbbá a víz-keretirányelvben vagy a madár- és élőhelyvédelmi 

irányelvben meghatározott európai jogszabályoknak nem felel meg. A vegetációban 

bekövetkezett változások, a tavak kiszáradása, több halfaj eltűnése, bizonyos madárfajok 

megfogyatkozása az eutrofizáció és az idegenhonos inváziós fajok megjelenésével együtt mind 

ezt támasztják alá. 

A leginkább veszélyeztetett vízimadárfajok védelmének helyzete a legsúlyosabb, többek között 

a mocsárvidékek áradási rendszerének emberi beavatkozásból adódó változásai következtében. 

Az európai irányelvek az élőhelyek és fajok ökológai igényeihez alkalmazkodó különleges 

intézkedések meghozatalára köteleznek az ideális védelmi állapot biztosítása érdekében, 

valamint a madarak esetében biztosítani kívánják, hogy azok természetes élőhelyeiken 

élhessenek és szaporodhassanak. 
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A doñanai vizek állapota és a biológiai sokféleség védettségi helyzete összességében némileg 

kedvezőtlen volt. Doñana vízi ökoszisztémáit nyomás alá helyezték egyrészt a globális 

változások, másrészt különösen a föld és a felszíni víz kitermelése és szennyezése. Mindez 

közvetlenül hat Doñana jelenlegi állapotára, ugyanakkor az éghajlatváltozás hatásainak 

ellensúlyozását is lehetetlenné teszi. 

Az UNESCO a Világörökségi Bizottságon keresztül 2017-es határozatában a következőkre 

hívta fel a figyelmet Doñanával kapcsolatosan: „aggodalommal veszi tudomásul, hogy a 2016-

os Guadalquiviri Vízügyi Szövetség jelentése alátámasztja, hogy a földalatti víztestek jelentős 

részét érintő földfelszín alatti természeti erőforrások jelenlegi szintje és felhasználásának 

mértéke mellett a víztestek és az azoktól függő szárazföldi élőhelyek állapota veszélybe 

kerülne...”. Nemzetközi szinten végül az Európai Bizottság is megindította (a WWF kérésére) 

kötelezettségszegési eljárását Spanyolországgal szemben a doñanai vízkezelés elégtelenségei, 

valamint a víz-keretirányelv és a madár- és élőhelyvédelmi irányelv megszegésének vádjával. 

A doñanai vízhelyzet problémái arra késztették a WWF-et, hogy 2016-ban összegyűjtse az 

élőhelyek és fajok védelmének helyzetére vonatkozó legfrissebb és legteljesebb információkat, 

valamint a doñanai víztesteket és ökoszisztémákat érintő nagy mennyiségű tudományos 

publikációt. Ezzel egyidejűleg 2016 májusában több mint húsz kiemelkedő tudós és szakember 

részvételével megrendezésre került a vízszakértők találkozója Doñanában, amelynek kertében 

megvitatták a fent említett információkat, és kiegészítették azokat. Ezek a szakértők 

egyetértettek abban, hogy Doñana rosszabb állapotban van, mint ahogyan azt a spanyol és 

andalúziai közigazgatás a tervezési dokumentumokban felvázolta. 

Ezen információk tekintetében kidolgozták a „Doñana vízhelyzete. A védett övezet 

vízhelyzetének és ökoszisztémáinak elemzése” című jelentést, amely az eddig elvégzett 

legteljesebb és legátfogóbb tudományos elemzés a doñanai felszíni és felszín alatti vizek 

helyzetéről és e hanyatlás ökoszisztémákra gyakorolt hatásairól. A legfontosabb hatások közé 

sorolandó a mocsaras vidék jó állapotától függő vízimadarak állományának csökkenése, mint 

például a márványos réce esetében, amelyet fokozottan veszélyeztetett fajként tartanak számon. 

A dűnét körülvevő tavak (amelyek javarészt időszakosak, néhány közülük állandó, és amelyek 

egyedülállóvá teszik Doñana térségét) feltartóztathatatlanul elindultak a kiszáradás útján. Ezen 

túl már eltűnt az ott élő szitakötőfajok 40%-a. 

A WWF-nek a kormány hivatalos adatait felhasználó elemzése felhívja a figyelmet arra, hogy 

a vizes élőhelyet tápláló nagy víztartó réteg a ’70-es évek óta drámai hanyatláson megy 

keresztül, és a vízgyűjtőterület szervezeteinek jelentései szerint ez a tendencia évről évre 

folytatódik. Jelenleg Doñana vízfelhasználásának ellenőrzése olyannyira gyenge, hogy még a 

víztartó rétegből évente kinyert teljes mennyiség sem ismeretes. A szakemberek 

megállapították, hogy a környék illegális és nem fenntartható vízhasználata elleni komoly 

intézkedések meghozatalát követően a doñanai víztartó rétegek helyreállításához a jelenlegi 

túlzott kiaknázás következtében 30–60 évre lenne szükség. 

Valós állapotát tekintve Doñana térségének a jelenlegi hanyatlási tendenciát megfordító sürgős 

fellépésekre van szüksége. Ennek részeként: a tiltott kutak bezárása és a felszín alatti víz 

kitermelésének nyomon követése; az öntözési gyakorlatok javítása Doñana térségében; a diffúz 

szennyezés csökkentése; a Matalascañas városi fejlesztése céljából történő fúrás áthelyezése, a 

Doñanába tartozó víz tisztításának javítása, valamint a  vízügyi kormányzás javítása és az 
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érintett helyi lakosság bevonása annak bizonyítása révén, hogy a doñanai víz állapotának 

javítása előnyös lenne a helyi lakosok számára. 

A felszín alatti vizek Doñana mocsarainak és vizes élőhelyeinek fenntartása szempontjából 

alapvető jelentőségűek, ezért azok közép- és hosszú távú helyreállítása többek között a 27 

víztartó rétegként vagy felszín alatti víztestként (Almonte-Marismas – a jelenlegi, 2015-2021 

közötti időszakra szóló guadalquiviri vízgyűjtő-gazdálkodási tervben öt alegységre osztva) 

ismert víztest jó állapotától függ. A WWF a Guadalquiviri Vízügyi Szövetség 2017-es 

jelentésében közölt adatok és grafikonok alapján megállapítja, hogy a víztartó réteg 

talajvíztükre nem állt helyre a ’90-es évek közepén bekövetkezett súlyos szárazság óta. Az 

utóbbi évek rendkívül nedves időjárásának köszönhető csapadékmennyiség ellenére a 

szektorok 81,25%-a ugyanolyan vagy rosszabb helyzetben van, mint 24 évvel ezelőtt. A 

Doñana Nemzeti Park intenzív öntözéses mezőgazdaságának ellenőrizhetetlen, nem 

fenntartható és sok esetben illegális növekedése jelenti a legnagyobb veszélyt az emberiség 

közös örökségeként számon tartott terület jövőjét illetően. A Doñana-környéki öntözések 

állapotát több mint egy évtizede helyszíni vizsgálatok és távérzékelős technikák (műholdképek) 

segítségével állandó jelleggel nyomon követik az öntözési terület növekedésének ellenőrzése 

és bejelentése céljából. Az andalúziai regionális kormány és a központi kormány – a Doñana 

körüli ültetvényeket érintő zűrzavar megszüntetésének reményében – 2014-ben, hatéves 

munkát követően és a mezőgazdasági termelők konszenzusa mellett elfogadta az ún. 

„szamócatervet” (Plan de la Fresa) vagy a „doñanai különleges tervet” (Plan Especial de la 

Corona Forestal) a Doñanától északra fekvő területek öntözésének szabályozására vonatkozóan 

(Plan Especial de ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la Corona Forestal 

de Doñana). A különleges terv hatóságok általi végrehajtása ellenére az öntözések továbbra is 

folytatódnak a szóban forgó területen. A WWF legutóbbi jelentése rámutat arra, hogy a doñanai 

különleges terv keretében 2016 és 2018 között 365 hektárnyi új intenzív öntözési területet 

észleltek. Ezek az új ültetvények azt az 1680 hektárnyi területet növelik, amelyen 2004 és 2015 

között kezdték meg a tevékenységet, és 2015 volt az az év, amely – legalábbis elméleti síkon – 

véget vetett a Doñana térségében folytatott öntözéses mezőgazdaság féktelen növekedésének. 

Általánosságban véve elmondható, hogy az új öntözési területek jórészt melegházi 

termesztések, hiszen az utóbbi évek meghatározó növénye az áfonya. 

Ez a növekedés nem csupán az azonnali hatások miatt ad okot aggodalomra, hanem közép- és 

hosszú távon is, mivel az önkormányzatok az ellenőrzésre kijelölt ügynökök vagy a WWF által 

tett bejelentéseket követően nem tesznek semmit e gyakorlatok megfékezésére, és nem rendelik 

el az ültetvények elővigyázatosságból történő felszámolását. Ezenkívül a jelenlegi helyzet 

előnyös is az illegálisnak bizonyuló ültetvények számára, hiszen a mezőgazdasági évek 

múlásával a megszerzett haszon egyre nagyobb mértékű a pusztán időnként kiszabott gazdasági 

szankcióknál. 

 ASAJA Andalucía: Emilio Vieira; Eduardo Martín: az ASAJA Sevilla főtitkára; 

Az ASAJA 20 éve tagja a kuratóriumnak és Doñana képviselő-testületének. A mezőgazdasági 

termelőket képviselik, és nagyon aggódnak a víztartó réteg helyzete, valamint a mezőgazdaság 

és az állattenyésztés helyzete miatt. Nem rendelkeznek ugyanazokkal az adatokkal, mint a 

WWF, de elismerik, hogy probléma merült fel a park északi részén, mivel a vízkutak 

megnyitását engedélyezték. E helyzetet meg kell oldani; rendet kell tenni a jogellenes öntözéses 

gazdálkodás és annak jogszerű megfelelője között, mivel a jogellenes öntözéssel tisztességtelen 
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verseny alakult ki a jogszerű öntözéssel szemben. Több jogszerűen eljáró mezőgazdasági 

termelő van, mint illegálisan működő, és a jogszerűen eljáró mezőgazdasági termelők nem 

élnek vissza pozíciójukkal; éppen ellenkezőleg, a gyakorlatuk fenntarthatónak és 

példaértékűnek tekinthető (pl. a sevillai rizsföldek). Nem méltányos valamennyi 

mezőgazdasági termelőt egyaránt vádolni: a kutak bezárására vonatkozó akták megvannak, a 

hatóságok, még ha talán túlságosan lassan is, de fellépnek. A mezőgazdaság az az ágazat, amely 

a parkot körülvevő, hosszan tartó szárazsággal sújtott területeket életben tartja. A vízről 

beszélni olyan, mintha mezőgazdaságról, és ez esetben fenntartható mezőgazdaságról 

beszélnénk. 

Csáky Pál megköszöni valamennyi résztvevő válaszát és hozzászólását, valamint elmondja, 

hogy a párbeszédet igen hasznosnak találta. Köszönetet mond mindazoknak, akik új 

információval szolgáltak, és elismeri a Doñana Nemzeti Park irányításának összetettségét, majd 

teret ad a kérdéseknek: 

Estarás asszony kifejti, hogy meg kell találni a víztartó réteg megőrzése és a mezőgazdasági 

tevékenység közötti egyensúlyt, majd köszönetet mond mindenkinek a hozzászólásokért. 

Cabezón asszony azt szeretné tudni, hogy Doñanát valójában mennyire érinti az 

éghajlatváltozás, valamint hogyan lehetne az illegális kutak problémájára megoldást találni. 

Juanjo Carmona az éghajlatváltozást illető kérdésre reagálva kifejti, hogy az közvetlenül hat a 

guadalquiviri tölcsértorkolatra és a matalascañasi partszakasz eltűnésére, és hatékony 

megoldások kidolgozását kéri Doñana számára. Felipe Fuentelsaz az illegális kutakat illető 

kérdésre reagálva elmondja, hogy az őrizet mértéke nem megfelelő (az őregységek számát 

egyről ötre növelték). Elővigyázatossági intézkedéseket kér a jogellenes öntözést végző 

mezőgazdasági üzemekben, hogy a kutak ideiglenesen lefoglalhatók legyenek. Továbbá 

elmondja, hogy a benyújtott dokumentumok elévülnek, mivel nem kerülnek feldolgozásra, és 

hogy a kutak lezárása is csak a mezőgazdasági termelőknek átvezetett felszíni víz fejében 

történt. Kéri az illegálisan öntözött ültetvények lezárását. 

Kyrkos úr kijelenti, hogy a gáz tekintetében meg kell tenni a tiszta energiára való átállást; kéri 

az illegális vízkutak bezárását és a fenntartható mezőgazdaság fejlesztését. A lehetséges 

szivárgásokról érdeklődik. Lacalle úr válaszában elmondja, hogy a gáznyomás okozta 

szeizmicitás veszélyes lehet, és hogy igazán fontos annak megállapítása, hogy a gáztároló 

létesítmény továbbra is szükséges-e a gázellátáshoz. Elmondta, lehetséges, hogy vannak 

szivárgások, és megfelelő szűrők nélkül szennyezik a felszín alatti rétegeket. Elmondja, hogy 

léteznek alternatívák. A projekt spekulatív volt: célja a gáz tárolása és használata, ha és amikor 

szükséges.  A földgáztárolót olyan időszakban építették meg, amikor a gázfogyasztás magas 

szintje volt előre látható (2006-ban), és előfordulhat, hogy már nincs rá szükség. 

Sevillai találkozó az andalúziai regionális kormány hatóságaival, szeptember 19-én 

 José Fiscal López, környezetvédelmi és területrendezési regionális miniszter 

Doñana Természeti Terület, amely magában foglalja a Doñana Nemzeti Parkot, amelyet 1999 

óta doñanai természeti területként (120 000 hektár) kezelnek. Egyedülálló biológiai 

sokféleséggel rendelkezik, és olyan szimbolikus fajoknak ad otthont, mint az ibériai hiúz és az 

ibériai sas. Különleges madárvédelmi területnek (spanyol rövidítés: ZEPA) és különleges 

természetmegőrzési területnek (spanyol rövidítés: ZEC) minősül; a Natura 2000 európai 
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ökológiai hálózat része; emellett az UNESCO bioszféra-rezervátummá és világörökségi 

helyszínné nyilvánította, mindez csak néhány a megőrzés területén elért és a kiválóságot 

igazoló megkülönböztető elnevezések közül. 

Az andalúziai regionális kormány számára  Doñana kulcsfontosságú környezetvédelmi 

prioritás; Doñana térségét az állami irányítást követően immár 10 éve a regionális kormány 

irányítja. A történelem folyamán a szóban forgó területet az ember által folytatott 

tevékenységek állandó jelleggel fenyegették. Jelenleg a következők veszélyeztetik Doñanát: az 

éghajlatváltozás, a földgázprojekt és a víztartó rétegek állapota. 

A Doñana Természeti Területet körülvevő övezetben a földgáz altalajból való kinyerése 

hosszabb ideje zajló tevékenység, amelyet a Gas Natural Unión Fenosa energetikai 

vállalatcsoport Petroleum Oil & Gas España S.A. vállalkozásának tulajdonában lévő 

telephelyek, kutak és földgázvezetékek révén folytatnak. Az elmúlt években az említett 

vállaltcsoport négy új, Huelva és Sevilla tartományok különböző településein található 

projektje („Marismas Occidental”, „Saladillo”, „Marismas Oriental” és „Aznalcázar”) által 

megerősítette földgáztevékenységét a szóban forgó területen. E projektek a jelenleg folytatott 

tevékenységekhez képest újításokat vezetnek be, úgy mint új telephelyek (kutakkal és egyéb 

infrastruktúrákkal rendelkező elkerített területek), kutak, földgázvezetékek, elektromos 

vezetékek és gépek telepítése, legfőképpen pedig új földgáztárolási tevékenység létrehozása, 

amelynek lényege, hogy azt az eddig kinyert földgáz helyén tárolják. 

A négy projekt értékelése egyenként, egymástól függetlenül történt, az alábbi eredményekkel: 

– Marismas Occidental, a Doñana Természeti Terület határain kívül található. Bár érinti a 

Natura 2000 hálózat egyik közösségi jelentőségű természeti területét, az állami hatáskörbe 

tartozó környezeti hatásvizsgálat keretén belül 2010. szeptember 13-án megkapta a 

környezetvédelemi minisztériumtól a környezetvédelmi engedélyt (spanyol rövidítés: DIA), 

majd 2010. november 15-én az andalúziai regionális kormány környezetvédelemben illetékes 

tanácsa megadta számára az egységes környezetvédelmi engedélyt (spanyol rövidítés: AAU). 

2015. szeptember 13-án a projekt egységes környezetvédelmi engedélyét két évvel 

meghosszabbították. 2016. március 10-én az energiaügyért felelős minisztérium – akkoriban 

Ipari, Energiaügyi és Idegenforgalmi Minisztérium, jelenleg Energiaügyi, Idegenforgalmi és 

Digitális Menetrend Minisztérium – támogató felhatalmazásban részesíti a projektet. 

– Saladillo, a Doñana Természeti Területen belül található. A „Saladillo” projekt az állami 

hatáskörbe tartozó környezeti hatásvizsgálat keretén belül 2013. január 15-én a 

környezetvédelemi minisztériumtól megkapta a környezetvédelmi engedélyt  (DIA). 

Mindazonáltal a projekt nem kapja meg a 2/1989. sz. törvény által előírt, a védett természeti 

területek városfejlesztésre nem használható területeinek felhasználására vonatkozó 

felhatalmazást, amely ily módon nem összeegyeztethető a Doñana Természeti Terület 

természeti erőforrásokra vonatkozó fejlesztési tervével (spanyol rövidítés: PORN), valamint 

felhasználási és irányítási alaptervével (spanyol rövidítés: PRUG). Ennek következtében a 

projektet nem lehetne megvalósítani. 

– Marismas Oriental, a Doñana Természeti Területen belül található. A projekt az állami 

hatáskörbe tartozó környezeti hatásvizsgálat keretén belül 2013. január 15-én a 

környezetvédelemi minisztériumtól megkapta a környezetvédelmi engedélyt  (DIA). 2016. 

január 8-án az andalúziai regionális kormány környezetvédelemben illetékes tanácsa 

állásfoglalást ad ki, amelynek alapján a projekt nem kapja meg az egységes környezetvédelmi 
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engedélyt, tekintve, hogy védett természeti területről lévén szó nem kaphat felhatalmazást, 

valamint azt követően, hogy a Doñana Természeti Terület részvételi tanácsa 2015. március 14-

én negatív jelentést fogalmazott meg az egységes környezetvédelmi engedélyt illetően, amely 

jelentés az andalúziai regionális kormány környezetvédelemben illetékes tanácsára nézve a 

Doñana Természeti Területről szóló 1999/8. számú törvény 21. cikke értelmében kötelező 

érvényű. Ennek következtében a projektet nem lehet megvalósítani. 

– Aznalcázar, a Doñana Természeti Terület határain kívül található. A projekt az állami 

hatáskörbe tartozó környezeti hatásvizsgálat keretén belül 2013. január 15-én a 

környezetvédelemi minisztériumtól megkapta a környezetvédelmi engedélyt  (DIA). 2016. 

január 8-án az andalúziai regionális kormány környezetvédelemben illetékes tanácsa 

állásfoglalást ad ki, amelynek alapján a projekt megkapja az egységes környezetvédelmi 

engedélyt, tekintve, hogy a Doñana Természeti Terület részvételi tanácsa 2015. március 14-én 

megtagadta a „Marismas Oriental” számára az egységes környezetvédelmi engedélyt, 

miközben az „Aznalcázar” projektről említést sem tett, mivel az a Doñana Természeti Területen 

kívül található. 

Az andalúziai regionális kormány kifogásolta, hogy nem készült a négy projekt együttes és 

halmozódó hatásait és különösen a Natura 2000 hálózat övezeteit illető megfelelő 

környezetvédelmi tanulmány, tekintetbe véve mindenekelőtt azt, hogy a megvalósítandó új 

tevékenység tárgya földgáz állandó tárolása. Az andalúziai regionális kormány az évek 

folyamán különböző nyílt tájékoztatási folyamatokon keresztül hívta fel olyan intézmények 

figyelmét ezekre a körülményekre, mint az Európai Bizottság (5081/13/ENVI kísérleti projekt) 

vagy az andalúziai ombudsman (13/1241 sz. és 16/5654. sz. panaszeljárás). 

A regionális kormány álláspontja a Doñana övezet földgázprojektét illetően elutasító, ám az 

azon kívül eső területeket érintő projekteket sem találja alkalmasnak. Ezt az egyértelmű 

álláspontot a CSIC nevű tudományos kutatóközpont tanulmányai is alátámasztják: Miguel de 

Las Doblas Lavigne (a CSIC kutatója) tanulmányában egyértelműen kifejti, hogy „a Cádizi-

öböl spanyol és portugál partszakaszain aktív neo-tektonikus mozgások vannak jelen, 

amelyeket ismétlődő földrengések és szökőárak formájában érhetünk tetten”, továbbá kiemeli 

annak fontosságát, hogy a gázvezetékkel kapcsolatos projekt környezetvédelmi 

hatástanulmánya egy mindenre kiterjedő geofizikai/tektonikai tanulmányt is magában 

foglaljon. Ennek következtében és tekintve, hogy a négy projekt ugyanarra a víztartó rétegre és 

ugyanarra a lemez- és törésrendszerre hat, a projekt által képviselt szeizmikus kockázat 

elegendő ahhoz, hogy az elővigyázatosság elvének alkalmazása mellett a projekt és annak 

megvalósítása elutasításra kerüljön mindaddig, amíg a projekt egészét egy független és 

multidiszciplináris tudományos csoport megfelelő módon ki nem értékeli, ahogyan ez eddig is 

történt egyéb, a Doñana térség védelmét veszélyeztető projektek vagy problémák esetében. 

Az a tény, hogy a környezeti hatásvizsgálat figyelmen kívül hagyja a földgáz töltésével 

kapcsolatos szeizmikus kockázatokat, ahhoz vezethet, hogy a víztartó réteg szennyezési 

kockázatának értékelését is figyelmen kívül hagyjuk, azaz olyan geológiai stabilitást 

feltételezünk, amely a víztartó réteg szennyezési kockázatainak alulbecslését vonhatja maga 

után. A tanácsos utal a CSIC jelentésére a Castor projektként ismert ampostai földalatti 

földgáztárolóról, amelyhez a földgáz töltése közben végbement balesetek által előidézett 

földrengési hullámok köthetők: ezek a szeizmikus hatások a projekt életképtelenségéhez és az 

engedélyek állam általi visszavonásához vezettek, a környezeti hatásvizsgálat pozitív 

kimenetele ellenére is. 
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Az elővigyázatosság elve valamennyi, akár csak potenciálisan is a természeti értékek vagy a 

környezet veszélyeivel járó kezdeményezés elemzésének alapelve. Tekintve, hogy ez esetben 

Doñana természeti környezetének felbecsülhetetlen értéke forog kockán, és főleg, hogy ezek a 

lehetséges kockázatok az emberek és a tárgyak biztonságát veszélyeztetik, a környezeti 

hatásvizsgálat újbóli elvégzésére vonatkozó kérelem minden szempontból helyénvaló; tekintve 

továbbá, hogy az egyik projekt már részesült támogató felhatalmazásban („Marismas 

Occidental”), a végrehajtás felfüggesztése is helyénvaló. 

Doñana másik problémája a víz, ami a park lételeme. A park alapvető ökoszisztémája az 

időszakos mocsár, amely az esőzéseket követően megárad. Szükséges emlékeztetni arra, hogy 

a 27-es, “Almonte-Marismas” nevű víztartó réteg, amely Doñanát vízzel látja el, a guadalquiviri 

vízgyűjtő kerületben található, azaz állami hatáskörbe tartozik. A Szövetség által 2018. 

júliusban közölt legfrissebb adatok szerint jól látható, hogy a pusztulás megállt, és bár a helyzet 

igen súlyos, a víztartó réteg hanyatlása lelassult. A víztartó réteg állapotának javulása az erdős 

területek növekedésének, valamint a parkot övező, mára felelősségteljessé, legálissá és 

fenntarthatóvá vált mezőgazdasági tevékenységnek köszönhető. 10 évvel ezelőtt azonban a 

mezőgazdaságot még nem ezt jellemezte, ezért Doñana védelme érdekében kidolgozásra került 

a Doñanától északra fekvő területek fejlesztési terve. A cél a fenntartható mezőgazdaság és 

Doñana védelme volt: a terv a szóban forgó területre vonatkozó valamennyi érdeket figyelembe 

vesz. 400 illegális víztermelő kút került lezárásra, továbbá az erdőhöz tartozó illegális parcellák 

és kutak ellen jogi úton léptek fel. A Huelva tartománybeli kis tavakból felszíni vizet szállítottak 

a mezőgazdasági termelők számára az öntözések biztosítása és a kutak lezárása érdekében. 

A 2014-es Doñanától északra fekvő területek öntözésének szabályozására vonatkozó 

különleges terv biztosítja az öntözhető mezőgazdasági területek fennmaradását és 

fenntarthatóságát, anélkül, hogy Doñana vízellátása hiányt szenvedne. Az autonóm közösség 

hatáskörén belül kialakították azokat a szabályozási folyamatokat, amelyek alapján az előre 

meghatározott kritériumoknak megfelelő mezőgazdasági területek a vízhozzáférési joghoz 

szükséges felhatalmazásban részesülnek. Kialakították az e folyamat hatékonyságát biztosító 

ellenőrző mechanizmusokat is. A szankcionáló és jogi/közigazgatási folyamatokat megelőző 

szakasz részeként 226 ellenőrzési jelentés készült a szóban forgó terület valós helyzetének 

megállapítására. Hasonlóképpen elkezdődött 80, az erdőügyi szankciókra vonatkozó eljárás 

megindítása is a talaj egyéb típusú, engedély nélküli felhasználására és a területek 

visszaszolgáltatására vonatkozóan: ezek az eljárások összesen 302 hektárnyi területet érintenek, 

és az e veszélyeket magában hordozó vízszerzés leállításának kötelezettségét vonják maguk 

után. A Tinto-Odiel-Piedras területen 41 és a Guadalquiviri Vízügyi Szövetség területén 254, 

összesen 295 vízgyűjtő területet zártak be. 

A Tinto-Odiel-Piedras területről történő 14,99 hektóméter felszíni víz szállítása segíti az 

öntözőket, míg a Los Mimbrales gazdaság közterületté nyilvánítása által a terv keretén belül 

öntözésre szánt terület 216 hektárral csökkent. 

Az UNESCO szerint a park általános állapota nem romlik, és olyan, kihalással fenyegetett 

fajokat sikerült életben tartani, mint az ibériai hiúz (LIFE projekt) és a parlagi sas. További 

erőfeszítésekre van szükség, ám Miguel Delibes (a Doñanai Biológiai Állomás volt vezetője) 

szerint „a park jó egészségi állapotnak örvend, és erről holnap valamennyien meg is 

bizonyosodhatnak”. Még mindig jelentős veszélyek fenyegetnek, és tenni kell annak biztosítása 

érdekében, hogy ne következzenek be visszafordíthatatlan károk; a legfontosabb szempont 

azonban a gázprojekt, amelynek ez idáig semmi értelme. 
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Csáky úr megköszöni az ismertetéseket. Elismeri a Doñana Nemzeti Park irányításának 

összetettségét és a felvázolt prioritásokat: illegális kutak, illegális mezőgazdasági tevékenység, 

az altalajba töltött földgáz és a víztartó réteg szennyezése. Felhívja a figyelmet arra, hogy 

további kérdésekkel lehet majd fordulni a nemzeti kormányhoz Madridban, a környezetvédelmi 

minisztériumba tett látogatás alkalmával. 

Miltiadis Kyrkos véleménye szerint lehetőség van a múltban elkövetett hibák korrigálására, 

valamint nagyobb hangsúlyt kell fektetni az illegális kutak lezárására. 

Estaras asszony egyetért az illegális kutak lezárásával, és úgy véli, hogy ésszerű lépésekre kerül 

sor; a gázkibocsátással kapcsolatban azonban rámutat, hogy a gázprojektekre vonatkozó DIA-

t 10 évvel korábban az akkori környezetvédelmi miniszter írta alá, és akkor az andalúziai 

regionális kormány elfogadta; ezenkívül arra is figyelmeztet, hogy amennyiben e helyzetre 

megoldást kívánunk találni, jogi értelemben óvatosan kell eljárni a jogviták elkerülése 

érdekében. 

Fiscal López tanácsos a gázprojekttel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a központi kormány 

tudatában van annak, hogy a projekt környezetvédelmi szempontból nem megfelelő, ám jogi 

értelemben a lehető legkörültekintőbben kíván eljárni a vállalkozás esetleges jövőbeli 

kereseteire való tekintettel (359 millió eurós vagyoni felelősség). A legcélravezetőbb az eredeti 

környezeti hatásvizsgálatok eltörlése és a négy projektet együttesen elemző, új hatásvizsgálat 

elkészítése lenne. A projektek annak idején azért kaphatták meg az engedélyt egy 35 éve 

működő tevékenységre, mert mások voltak a prioritások és a problémák, ma azonban a projekt 

irányt változtatott, és a földgáz kinyerése helyett az azzal való feltöltést tűzte célul. A regionális 

kormány azonban a Tudományos Kutatások Főtanácsa (CSIC) és a Spanyolországi Földtani és 

Bányászati Intézet (IGME) tudományos jelentései alapján irányt kíván változtatni, le szeretné 

zárni a projektet és egyúttal a témát is. 

Az illegális mezőgazdaság 3000 hektárjával kapcsolatban kifejti, hogy számos területen 

eukaliptuszt termesztettek, amelyért a földművelők 2004-ben mezőgazdasági jogdíjat fizettek, 

de utóbb az eukaliptuszt faültetvények váltották fel, majd jelenleg fürtös áfonyával telepítették 

be a területeket. Ebben az esetben a 3000 hektár erdőnek vagy mezőgazdasági területnek 

minősül? Mindezek ellenére a regionális kormány maximálisan elkötelezett az illegális kutak 

bezárását szabályozó normák alkalmazása iránt. 

Sevillai találkozó az andalúziai ombudsmannal, szeptember 19-én 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

Az andalúziai ombudsman hozzászólását azzal kezdi, hogy kifejti, mi vezetett a Doñana 

Természeti Területet érintő, hivatalból indított vizsgálat megkezdéséhez, majd felsorolja a már 

megvalósított fellépéseket és az említett vizsgálat következtetéseit. 

A Doñana Természeti Terület, amelyet az UNESCO világörökségi helyszínné, valamint a 

Natura 2000 hálózat részévé nyilvánított, két kontinens között helyezkedik el; kivételes és 

rendkívül gazdag és változatos faunával rendelkezik, az Európából és Afrikából származó 

madarak számára átjáró útvonal, költési és telelő terület. Ez – a növényvilág gazdagságával 

együtt – azt jelenti, hogy egyedülálló ökoszisztémának tekinthető, amelyet a legnagyobb 

európai nemzeti parkként tartanak számon. Mindez azonban nem elég ahhoz, hogy ne 
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valósuljanak meg vagy ne kerüljenek megtervezésre olyan, aggodalomra okot adó fellépések 

vagy infrastruktúrák, amelyek ennek az egyedülálló természeti területnek a megőrzését és 

védelmét veszélyeztethetik. A nemzeti park fejlesztése nyomán számos intézkedést támogatott 

az andalúziai lakosság alapvető jogainak – köztük a tisztességes és megfelelő környezethez való 

jog – védelme érdekében. 

Az első, évek óta nyugtalanságra okot adó kérdés a park vizes élőhelyeit tápláló víztartó réteg 

állapotára vonatkozik, amely a park környezeti és ökológiai értékeinek alapvető eleme. 

A második kérdéskör egy olyan földgázvállalkozás kezdeményezését követően vetődött fel, 

amely évek óta a védett területen és annak környékén aknázza ki a földgázlelőhelyeket, és tervei 

között az említett gázkitermelők összekapcsolására szolgáló gázvezeték megvalósítása, 

valamint a már létező kutakat előzetes földgáz-feltöltés révén földgáz tárolására alkalmas 

infrastruktúrákká való alakítása szerepelt. 

1. Doñana víztartó rétegének állapotával kapcsolatban az ombudsman elmondta, hogy a 

hatáskörök megoszlásának problémájával szembesült, hiszen az említett víztartó réteg 

ellenőrzésének és felülvizsgálatának legfelső felelőse egy olyan szervezet (a 

Guadalquiviri Vízügyi Szövetség), amely az állami közigazgatástól való szervezeti 

függéséből adódóan saját intézményének hatáskörén kívül áll, és ily módon csupán az 

andalúziai autonóm közigazgatás felügyeletéért felelős. 

E nehézségek leküzdése érdekében aktiválták az állami ombudsmannal már eddig is 

létező együttműködési mechanizmusokat, az intézményt tájékoztatták a víztartó réteg 

állapotával kapcsolatos aggodalmakról, valamint megszületett az a petíció, amelyben a 

szövetség feletti felügyeleti hatáskör gyakorlásának lehetőségét kérik. Ez a petíció 

lehetőséget adott az állami ombudsmannak egy kutatás megindítására. E cselekvés 

kiegészítéseként az ombudsmani hivatal fellépéseket indított az autonóm 

közigazgatással, azon belül is a környezetvédelemi minisztériummal szemben, azon 

feltevésből kiindulva, hogy a minisztérium olyan, a Doñana Természeti Terület 

védelmét illető hatáskörökkel rendelkezik, amelyek a park létezését potenciálisan 

fenyegető valamennyi helyzetet illetően proaktív álláspont kialakítására kötelezik. 

Ennek értelmében olyan határozatot bocsátottak ki, amelyben felszólítják a 

környezetvédelemi minisztériumot a Guadalquiviri Vízügyi Szövetség ellen indított 

fellépésekre, amely fellépések értelmében a doñanai víztartó réteg minőségi és 

mennyiségi szintjeinek megőrzéséhez szükséges intézkedések elfogadására szólítják fel 

a Szövetséget. Ezen túlmenően a minisztériumot arra is felszólították, hogy a 

Szövetséggel és az övezet településeinek önkormányzataival együtt dolgozzanak ki 

olyan intézkedéseket, amelyek mérsékelni képesek a víztartó réteg legfőbb problémáit, 

amelyek a következőkből származó veszélyek: a víztartó réteg túlzott kiaknázása a 

gazdaságokon illegálisan működő kutak révén, a legálisan működő kutak tulajdonosai 

által az engedélyezett csapolási határértékek túllépése és a Doñana Természeti Terület 

közelében található turisztikai központok ellátására szolgáló víztartóréteg-csapolás 

megnövekedése. 

2. A doñanai gázvezeték és földgáztároló építésére vonatkozó projekt megvalósításából 

származó veszélyeket illetően az ombudsman kifejtette, hogy a projekt komoly 

aggodalommal tölti el az andalúziai lakosság nagy részét, a környezetvédelmi 

mozgalmat, a különböző politikai csoportokat és a tudományos közösség különböző 
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tagjait és intézményeit. A projekt nagy része a Doñana nemzeti parkot, másik része a 

Doñana nemzeti parkhoz csatlakozó övezetet foglalja magában, azaz a projektet a védett 

területektől elválaszthatatlan környezetben hajtanák végre. Az ombudsman úgy véli, 

hogy a doñanai gázvezetékkel kapcsolatos projekt az elővigyázatosság elvének 

értelmében nem egyeztethető össze a Doñana Természeti Terület védelmét és 

fenntartását biztosító szükségletekkel, ezért az alábbi indokokkal alátámasztva annak 

felfüggesztését kéri; ezért a következő okok miatt kéri a projekt végleges 

felfüggesztését: 

 Elsősorban azért, mert a projekt végrehajtásához szükséges engedélyek kiadása előtt 

nem készült el az európai közösségi jogi szabályozás által előírt, a négy alprojektet 

együttesen tanulmányozó hatásvizsgálat. A projekt olyan nélkülözhetetlen és 

integrált hatásvizsgálatáról van szó, amely lehetővé tenné a Doñana Természeti 

Terület védett ökoszisztémájára potenciálisan kifejtett együttes és halmozódó 

hatások elemzését. 

 Másodsorban azért, mert – amint az a Tudományos Kutatások Főtanácsa (CSIC) 

jelentéséből is kiderül – a négy alprojektet egyesével értékelő környezeti 

hatásvizsgálatokban „a talaj földgázzal való feltöltéséhez kapcsolódó kockázatok 

nem kerültek azonosításra, sem értékelésre”. Mindez annak ellenére történt így, hogy 

amint arra a regionális kormány rámutatott, „a gázinjektálási folyamat szeizmikus 

mozgásokat okozhat, és ennek értékelését bele kellett volna foglalni a 

környezetvédelmi hatásvizsgálatba”. 

 A Spanyolországi Földtani és Bányászati Intézet (IGME) által megküldött jelentés 

elemzését követően az állami ombudsman a harmadik ok kifejtésére tér rá, amelyet 

abban lát, hogy a projektek földrajzi elhelyezése nem feltétlenül megfelelő, és nem 

teszi lehetővé a doñanai földgáz-kitermelési és -tárolási projektek életképességét 

illető kételyek eloszlatását. 

Egy természeti övezet megőrzése nem alapulhat kizárólag a környezeti értékek szélsőséges 

védelmére irányuló intézkedéseken, hanem képesnek kell lennie arra, hogy egyesítse a szóban 

forgó értékek védelmét és a terület közelében élő embereknek a gazdasági és társadalmi 

fejlődéshez való megfellebbezhetetlen jogát. Ezért úgy véli, hogy Doñana víztartó rétegének 

védelme összeegyeztethető a területen élő mezőgazdasági termelők és állattartók 

szükségleteinek kielégítésével, valamint a környékbeli lakosság turisztikai és ipari fejlődésével, 

ám ennek feltétele az illegális vízkinyerési gyakorlat felszámolása. 

A doñanai gázvezeték- és földgáztárolási projekttel kapcsolatban úgy véli, hogy nem kellően 

indokoltak azok a kockáztok, amelyeket a projekt az egyedülálló ökoszisztéma megőrzés 

tekintetében jelent. Kijelenti, hogy az elővigyázatosság elve az európai környezetvédelmi 

szabályozás alapvető eleme. Ezért azt a következtetést vonja le, hogy amennyiben a projekt 

előnyeit és a hozzáfűződő érdekeket összevetnék a Doñana Természeti Terület ökológiai 

értékével, nem merülhet fel kétség azzal kapcsolatban, hogy melyik fontosabb: ezért józan 

ésszel és kellő mértékű elővigyázatossággal kell eljárni. 

Csáky úr megköszönte a válaszokat és megnyitotta a kérdésfeltevési szakaszt, aziránt 

érdeklődve, hogy az andalúziai és az állami ombudsman egyetért-e a víztartó rétegek túlzott 

kiaknázását illető elemzéssel és a négy gázprojekt együttes kiértékelésének szükségletével. Az 
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andalúziai ombudsman igennel válaszolt: ugyanazt a nézetet vallják a víztartó réteg 

megőrzéséről és annak szükségességéről, hogy a négy gázprojektről együttes, integrált, 

szeizmikus elemzést is magában foglaló hatásvizsgálat készüljön. 

Miltiadis Kyrkos úr megköszönte a válaszokat és az ismertetést. 

2018. szeptember 20., csütörtök 

A Doñana Nemzeti Parkban (Huelva) tett látogatás 

Szeptember 20-án a küldöttség helyszíni látogatást tett a Doñana Nemzeti Parkban, a következő 

személyek kíséretében: José Fiscal López, az andalúziai regionális kormány környezetvédelmi 

és területrendezési minisztere, Juan Pedro Castellano, a Doñana Nemzeti Park vezetője, Javier 

Madrid, az andalúziai regionális kormánynak a természeti környezet és védett területek 

kezeléséért felelős főigazgatója, valamint Miguel Delibes de Castro, a Doñanai Biológiai 

Állomás volt vezetője (1988-96) és a Doñana Természeti Terület igazgatótanácsának jelenlegi 

elnöke. 

A képviselők megtekintették a különböző ökoszisztémákat, úgy mint tengerpart-dűnéket, 

fenyves-cserjéseket, part menti területeket és nádasokat, valamint mocsarakat. A látogatás a 

Montaña del Río területet ölelte fel, egészen a Cangrejo, Travieso és Caño Guadiamar, valamint 

a Coto del Rey elnevezésű területekig. A látogatás teljes útvonala a következő volt: 

El Rocío – Coto del Rey (cserjés paratölggyel övezve) – Caño Guadiamar (mocsárvidék) – 

Travieso (mocsárvidék) – Cangrejo (mocsárvidék) – Cherry (mocsárvidék) – Brenes 

(mocsárvidék) – Montaña del Río (fenyves és mocsárvidék) – Marismillas (fenyves) – 

Inglesillo – dűnék és tengerpart – Cerro de los Ánsares (dűne, nádas és mocsárvidék) – El Puntal 

(cserjés, part menti terület és mocsár – Biológiai Állomás (cserjés és part menti terület) – Los 

Sotos (cserjés és part menti terület) – La Rocina látogatóközpont. 

Juan Pedro Castellano, a Nemzeti Park vezetője tájékoztatást adott az alábbiakról: 

Elmondta, hogy a tavaszi el rocío-i búcsú alatt egymillió személy látogatja a Doñana Nemzeti 

Parkot, hétvégenként pedig akár 200 000 ember is megfordulhat a településen. A búcsú nagyon 

fontos ünnep, hiszen ez a hagyományos zarándoklat rengeteg munkát biztosít a park fenntartói 

számára. Doñana ló- és tehéntenyészettel is foglalkozik, ami egyike a hagyományosan folytatott 

tevékenységeknek. A Coto del Rey cserjés területén – bár csak ritkán – hiúzt is láttak már. A 

fenyők alatt masztixfák vannak, a terület évszakonként máshogy néz ki, ezek a változások pedig 

a vegetáció és a víz közötti távolsághoz kapcsolódnak; a látogatásra a legszárazabb évszak 

során került sor. A mocsaras vidék áradása ősszel kezdődik, és január-februárra kerül teljesen 

víz alá, míg tavasszal előtűnnek a száraz foltok, és a mocsarak nyárra teljesen ki is száradnak. 

Doñana 75 alkalmazottja foglalkozik a park őrzésével, és összesen 120 ember dolgozik itt. A 

nemzeti park korlátozza az egyéni látogatók számát, és a látogatások menetéért egy, a park által 

megbízott magánvállalkozás a felelős. 

A csoport megállt, hogy megnézze a park 120 000 hektárt bemutató térképén, hol is vannak; az 

agyagos területet árasztja el a víz télen, ez az agyag pedig a kiáradó folyóval kerül oda. A 
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homokos területen a homok a tengerből került oda. A csoport ezután a Guadalquivir déli 

partjához ment, és Matalascañasban zárta a látogatást. 

Fontos volt megkülönböztetni egymástól a különböző ökoszisztémákat: a homok nagyon 

áteresztő, az agyagja pedig egyáltalán nem áteresztő. A mocsaras vidék és annak felszíni vizei 

az esőzésektől, és nem a föld alatti víztartó rétegektől függenek. Doñana területfelhasználása 

szabályokhoz van kötve, és ezek alapján a különböző területek különböző szintű védelmet 

élveznek (park, pufferzóna, átmeneti terület). 

Doñana területe a 60-as évek óta áll védelem alatt: védelemben részesül a mocsárvidék, amit 

egyébként lecsapolnának az egészségtelen maláriaterületek miatt, míg a homokos területekre 

nem ültettek eukaliptuszfákat. Bizonyos területeket sikerült átalakítani és megmenteni, mint 

például az ún. galíciai mocsárvidéket, amelyen gazdálkodás folyt, majd helyreállították, és most 

ismét összekötötték a folyóval. Felszámolták az eukaliptusz-ültetvényeket. A nemzeti parkot 

bizonyos helyeken gabonaföldek veszik körül. A nemzeti parkban 30 000 hektárnyi mocsár 

található, míg a tájvédelmi körzet további 20 000 hektárral rendelkezik, amelyen 

növénytermesztést és akvakultúra-tevékenységet folytatnak. 

A Doñana 2005 elnevezésű, a víz rehabilitációjára irányuló projekt keretében a műveletlenül 

hagyott gazdaságok kisajátításra kerültek, a vízelvezető csatornákat felszámolták, ily módon 

kialakítva egy korábbi csatornát, az ún. Caño Travieso-t. Ez a Caracoles gazdaság 

helyreállításának története. 2012-ben zajlottak a Caño Travieso helyreállítására irányuló 

munkálatok, amely a számos kacsa költési helyéül szolgáló teljes déli mocsárvidéket látja el 

vízzel. Caracoles mezőgazdasági enklávé volt a parkon belül, ahol még vadászni is lehetett. A 

park peremterületein rizsültetvények találhatók (átalakított mocsár), amelyeket a park 

kiszáradása esetén elárasztanak, és így számos madárnak biztosítanak fészket. A rizsföldek és 

a park közötti szinergiák rendkívül fontosak. A kanális ún. „Entremuros” szakaszán jelentős 

vízimadár-kolóniák találhatók, amelyek Észak-Európából vagy Afrikából érkeznek ide telelni. 

Az „Entremuros” szakaszon található Guadiamar mederbe a víz a folyó felől érkezik. A fal egy 

részét lejjebb engedték a mocsárral való összeköttetés céljából, ám óvatosan kell eljárni a víz 

minősége miatt. A víz a helyreállított Caño Travieso útján halad végig. A Lucio del Cangrejo 

(kis mocsaras tó) mellett folyik el. A felszín alatti vízek helyreállítása Doñana mocsaras vidékén 

két beavatkozásnak köszönhető: az egyik a Caño Travieso (ami már befejeződött), a másik a 

Guadiamar-csatorna helyreállítása, amely azonban a tudósok ellenvéleménye miatt nem 

fejeződött be. Ehelyett azokat a beavatkozásokat részesítettek előnyben, amelyek zsilipek révén 

lehetővé teszik a folyó áteresztőképességét. 

A mocsár mikro-domborzattal rendelkezik, azaz véletlenszerűen kialakult kisebb halmokkal, 

amelyek az állatoknak búvóhelyül szolgálnak, továbbá kisebb, a mélyedésekben rekedt víz által 

kialakított tavakkal, végül pedig mocsári folyókkal, amelyek a mocsár áramlását és elvezetését 

biztosítják. Doñana (az élőhelyvédelmi irányelvben meghatározott) 35 különböző élőhelyével 

Európa legnagyobb biológiai diverzitású parkja. A Doñana Nemzeti Parkban nem folyik 

mezőgazdasági termelés, nincsenek gázkutak és gázerőművek sem. 

A küldöttség továbbhaladt a Doñanai Biológiai Állomás (CSIC) felé, ahol kerekasztal-

beszélgetésre kerül sor a tudósokkal. 

2018. szeptember 20, csütörtök, kerekasztal-beszélgetés a tudósokkal a Doñana Biológiai 

Állomáson (CSIC) 
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 Dr. Jordi Figuerola, a Doñanai Biológiai Állomás (Tudományos Kutatási Tanács) 

kutatási igazgatóhelyettese 

Figuerola úr feltárja Doñana vízügyi helyzetét. Kifejti, hogy a hosszú távon végbemenő 

változásokat a tavak állapotán lehet tetten érni, hiszen azok vízszintje a felszín alatti vizek 

szintjét tükrözi. A legújabb tendenciák a talajvízszint általános csökkenését mutatták: az utóbbi 

húsz év során egyértelmű csökkenő tendenciának lehetünk tanúi, ami azzal jár, hogy a tavak az 

év egyre kevesebb napján kerülnek víz alá, hiszen a vizes időszakok egyre rövidebbek. A 

tavakat a kiszáradás fenyegeti (Brezo ésCharco del Toro tavak). A növényvilág csaknem ellepi 

az állandó tavakat. Bizonyos tavak, mint például a Santa Olalla, csak az esőzések következtében 

telnek meg, míg azelőtt állandó jelleggel volt víz a medrükben. A guadalquiviri vízgyűjtő-

gazdálkodási terv szerint a doñanai tavak megfelelő állapotban vannak, ám a felszín alatti vizek 

intenzív kivétele hatással volt az ökoszisztémákra néhány nagyon jelentős helyen. Ide sorolható 

az édesvízi mocsári folyók számára rendelkezésre álló vízmennyiség csökkenése, számos 

kisebb vizes élőhely természetes áradási időszakának megváltozása, és a néhány vizes élőhely 

sóegyensúlyában bekövetkezett változások. Mindez bizonyos fajok (szitakötők, kacsák) 

állományainak csökkenését is magával vonja. Doñana másik vízügyi problémája a nagy 

mennyiségű mezőgazdasági tápanyagot vagy műtrágyát tartalmazó, mérgezett anyagokkal teli 

víz jelenléte: a doñanai mocsarak gyors lefolyású eutrofizációs folyamaton mennek keresztül, 

foszfor- és nitrogénszintjük exponenciális módon növekedik. A felszín alatti vízszint egyre 

csökken, a víz kivétele már nem fenntartható. Ezenkívül az igazgatóhelyettes azt állítja, hogy a 

felszín alatti vizek lecsapolása egyre nagyobb mértékben zajlik. A dűnéket körülvevő és az 

állandó tavak eltűnőben vannak, és csak a csapadéktól függő időszakos tavak maradtak. A 

tudományos bizonyítékok lehetővé teszik annak megállapítását, hogy a doñanai természeti 

övezet és annak környékének víztestei és ökoszisztémái rosszabb állapotban van a guadalquiviri 

vízgyűjtő-gazdálkodási tervben leírtaknál. A vegetációban bekövetkezett változások, a tavak 

kiszáradása, több hal- és szitakötőfaj eltűnése, bizonyos madárfajok megfogyatkozása az 

eutrofizáció és az inváziós fajok megjelenésével együtt mind ezt támasztják alá. 

 Dr. Carlos Mediavilla és Santiago Martin Alfageme, Spanyolországi Földtani és 

Bányászati Intézet (IGME) 

Dr. Mediavilla és Alfageme kifejti, hogy a Doñana környékét érintő földgázprojektek 

rendelkeznek környezeti hatásvizsgálatokkal, és hogy jelenleg e projektekre a közvélemény 

nyomása nehezedik. 

Elmondják, hogy a 27-es víztartó réteg a guadalquiviri vízrendszerhez tartozik, és hogy a réteg 

vízszintje, azaz a felszín alatti vizek szintje tagadhatatlanul csökkenőben van. A hatóságnak 

megfelelő intézkedések és biztonsági beavatkozások révén kell a víztartó réteg megőrzésén 

dolgoznia. Doñana legfőbb problémája az illegális öntözési gyakorlatok. A felszín alatti 

vízkészletek intenzív lecsapolása és az a tény, hogy mindez bizonyos területeken koncentráltan 

zajlik, olyan hatásokat eredményezett, mint a felszín alatti vizek szintjének jelentős csökkenése, 

a természetes feltöltődés csökkenése és a helyébe lépő mesterséges feltöltés, valamint helyi 

szinten a hidraulikus gradiens és a víz áramlási irányának megváltozása, amely a szikesedésnek 

kedvez. 

 Francisco Manuel Alonso Chaves és Antonio Rodríguez Ramírez (Huelvai Egyetem) 
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Doñana az Ibériai-félsziget déli részének szeizmológiai övezetéhez tartozik. A doñanai 

geomorfológiai konfigurációját tektonikai tevékenységek befolyásolták, délnyugat-északkeleti 

és északnyugat-délkeleti törésvonalakkal. Huelva megye hegyrajzát számtalan, a folyóhálózat 

által kirajzolt tektonikai vonal alakítja. Ezek a vonalak a negyedkori képződményeket átszelő, 

az alapkőzettől a felszínig tartó töréseknek felelnek meg. E bizonyítékok alátámasztják, hogy a 

régió tektonikus mozgásai valóban léteznek. A Spanyolországi Földtani és Bányászati Intézet 

(IGME) térképeiről jól kivehető, hogy a gáztevékenység a törésvonalakkal övezett területen 

zajlik. A tektonikai tevékenység még a 10 000 éves holocén képződményekben is érezhető volt. 

Milyen problémákat okozhat a gázprojekt a víztartó réteg és a felszíni vizek tekintetében? A 

víztartó réteg rendkívül érzékeny: a doñanai víztartó réteget a gázképződményektől elválasztó 

agyag kis mértékben áteresztő, amelynek következtében bizonyos fokú áramlás megy végbe. A 

talaj törései és egyéb egyenetlenségei kedveznek a vízcserének és az azzal járó szennyezésnek. 

A gáztevékenységek területe igen érzékeny övezetben található, és a Doñana vízellátása 

szempontjából kiemelkedően fontos időszakos tavakat és folyamokat érinti (La Rocina, El 

Partido, Cañada Mayor). Ez a hidrodinamikai rendszer – különösen a víztartó réteg elvezető 

területein – rendkívül sérülékeny, és pont itt zajlana a földgáztevékenység. A gázmezők 

ötmillió éve vannak a föld alá zárva, és bár lehetőség van nyomás alatt földgáz betöltésére, 

túlnyomás esetén repedésekkel kellene számolni: ne feledkezzünk meg az 1765-ös lisszaboni 

földrengésről és a 10 000 év alatt 13-szor kialakult szökőárról. Korai előrejelző rendszert 

kellene kidolgozni, és jobban meg kellene ismerni a környezetet. 

A víztartó réteg másik problémája, hogy a mezőgazdasági tevékenységek túlzott mértékben 

kiaknázzák és szennyezik azokat. A víztartó réteg vízszintjének csökkenése a természetes 

források és időszakos talajvizek eltűnését eredményezi, amelyek jelentősége különösen nyáron 

észlelhető, hiszen a szárazság idején víztartalékul szolgálnak; e talajvizek 99%-a eltűnt, az 

artézi kutakhoz hasonlóan. A víztartó réteg a felszíni lefolyásokból táplálkozik, ám jelenleg a 

huelvai folyamok nem látják el vízzel Doñana vizes élőhelyeit, aminek következtében a tavak 

eltűnőben vannak. Jelenleg csupán Huelva megye vízgyűjtő területe járul hozzá Doñana felszíni 

vízkészletéhez, és azt is súlyosan fenyegeti a víztartó réteg talajvíztükrének csökkenése. A 

Marisma területét a növényvilág a vízgyűjtő területek nem megfelelő kezelése miatt csaknem 

ellepi. A csapadékvíz összegyűjtése a „Doñana 2005” tervben előírtak szerint fontos lett volna 

Doñana vízellátása szempontjából, hiszen a folyamnak a Doñana Nemzeti Parkban található 

Guadiamar-csatornával való összeköttetése jelentős szerepet játszott volna a Marisma Norte 

felszíni vízellátásában, különösen a csapadékszegény időszakokban. A bányászati tevékenység 

következménye a nehézfém-szennyezés, valamint a zagytározó 1998-as gátszakadása volt. 

Újbóli megnyitása ismét súlyos veszélyekkel járna. 

Összefoglalásképp figyelembe kell venni számtalan, Doñana területét fenyegető helyzetet, és 

megfelelő intézkedéseket kell hozni az illetékes közigazgatás hatástalan fellépéseinek 

ellensúlyozására. Európa nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy eltékozolja ezt a 

természeti és kulturális örökséget. 

 Prof. Dr. Cesar Ranero és Dr. Arantza Ugalde, a spanyol Nemzeti Kutatási Tanács 

(CSIC) barcelonai felszín alatti képalkotási központja 

Ranero úr és Ugalde asszony először bemutatja szakmai hitelességét és szakértelmét a 

szeizmicitás terén (olyan projektek esetében, mint a Tarragonai „Castor” gáztároló telep).  A 

spanyol Nemzeti Földrajzi Intézet (IGN) hivatalos szeizmikus katalógusa alapján később 

kifejtik, hogy Andalúzia esetében a Guadalquivir-medencét alacsony földrengésszint jellemzi. 
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A hivatalos szeizmikus kockázati térképek (IGN, 2012) a Marismas-projekt közelében a 

Guadalquivir medencére vonatkozó talajgyorsulásra (PGA) ~ 0,1 értéket jelölnek. A PGA 

maximuma (~ 0,24) Granadában észlelhető. A Marismas térségében az elmúlt 30 évben nem 

volt megfigyelhető a 2,9-nél nagyobb mértékű szeizmikus aktivitás a gázkitermelési 

tevékenységek utolsó évében (beleértve az 5 éves gázfeltöltési próbaeljárásokat is). A helyi 

megfigyelő hálózat működésének időszaka alatt (2016. október 31. és 2017. szeptember 17. 

között), beleértve a gázfeltöltési próbaeljárásokat is, nem jegyeztek fel földrengést a hálózat 

25 km-es körzetén belül. A szeizmikus vizsgálatok megállapították, hogy a potenciálisan 

kiváltott szeizmikus esemény legfeljebb 3,5-ös erősségű, ami a régió természetes 

szeizmicitásában nem jelent további szeizmikus veszélyt. A régió nagy törésvonalai az elmúlt 

6–7 millió év alatt inaktívak voltak. Soledad Cabezón megnyitja a kérdésfeltevési szakaszt, és 

megjegyzi, hogy a két legutóbbi felszólaló szeizmológiai kockázatokat illető véleménye 

egymástól eltér, valamint kifejti, hogy az IGME 2010-ben elvégezte az övezet szeizmológiai 

hatásvizsgálatát, ám azt szeretné tudni, hogy 2017-ben a helyzet még mindig ugyanaz-e, mint 

amikor megadták az engedélyt. Elmondja, hogy a víz a jövő, az élet és a gazdasági fejlődés, 

valamint hogy a hatóságok a park védelmén és annak különböző szempontú felhasználásán 

egyaránt dolgoznak. A fenyegetések következtében pozitív fellépésekre is sor került, úgy mint 

a Los Mimbrales gazdaság vagy a Doñanától északra fekvő területek fejlesztési terve. 

Véleménye szerint a fenyegetésre reagálni kívánó munka folyamatban van. A nemzeti park arra 

késztette az emberi tevékenységet, hogy fenntarthatóbbá váljon. 

Florent Marcellesi a doñanai vízproblémák és a földgázprojektnek az előidézett 

földrengésekből adódó szeizmológiai kockázatai iránt érdeklődik. 

A tudományos szakemberek azt válaszolják, hogy a Castor projekt esete más volt, hiszen a 

szeizmikus tevékenység a törésvonal megrepedése, nem pedig az előidézett földrengés 

következménye volt. A törésvonal a gáztöltés következtében megváltozott nyomás hatására 

mozdult el, és a gázmező ma már le van zárva. 

Amennyiben tiszteletben tartjuk a feltöltött gáz nyomásának szintjét, nem fordulhatnak elő 

szeizmológiai jellegű problémák, éppen ez a Castor projekt tanulsága. 

2018. szeptember 20., csütörtök, látogatás Almontéban (Huelva), a Saladillo és a Marismas-

medence gázerőműnél, a Gas Natural Fenosa Naturgy vállalkozás kíséretében. 

 Javier Garcia (a Naturgy műveleti vezetője), Francisco Velasco Hederero 

(projektvezető) és Santiago Ledesma Mateo (technikus) 

Doñana Tájvédelmi Körzetének közvetlen közelében a földgáztermelés immár 30 éve folyik 

biztonságos körülmények között, balesetektől mentesen. A vállalat legfőbb célja a meglévő 

infrastruktúrák modernizálása a nagyobb biztonság és fenntarthatóság érdekében. Másodszor, 

három kút felújítása és új infrastruktúrák létrehozása a megmaradt gáz kitermelése és a 

későbbiekben a kutak gáztárolóként való felhasználása érdekében. A tevékenységeket négy 

alprojektre osztották: „Aznalcázar”, „Marismas Oriental”, „Marismas Occidental” és 

„Saladillo”.  

• A kutak többsége már létezik, és új kutakat már csak a meglévő helyszíneken kell fúrni; 
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• Ha lehetséges, a meglévő csővezetékeket használnák, és a meghosszabbítások több mint 

60%-a már meglévő csővezetékeket újítana meg; 
 

• A kutakat egymással összekötő új, 20 km-es gázvezeték – amely földutakon, tűzvédelmi 

területeken és rendes utakon halad keresztül – a nemzeti parkon kívül található. A vezeték nem 

állja majd útját vonuló állatoknak, nem halad keresztül fészekrakó vagy telelő területeken; a 

csővezetékeket kifejezetten a különleges jelentőségű természeti övezeteket elkerülve 

alakították ki; 

• A munkálatok nem az érzékeny fajok többségének biológiai szempontból legaktívabb 

időszakában folynak majd. A projekt azt az útvonalat fogja követni, amely a környezetet 

legkevésbé befolyásolja, továbbá számos fellépést tesznek majd a növény- és állatvilágra 

gyakorolt hatások minimálisra csökkentése érdekében: 11 hektárnyi újraerdősítés és a hiúz 

élőhelyének helyreállítása (üregi nyulak szabadon bocsátása stb.). 

• A meglévő gázmezőket föld alatti tárolóként fogják használni, így nem épülnek meg új 

tárolók. Ezek a gáztartályok 1000 m mélységben, 800 méter vastag agyagszaggatott kőzeten 

helyezkednek el, szétválasztják a víztartó réteget a gáztározókból. A gázszivárgást ellenőrző 

hálózat a felszín alatti vizekre gyakorolt valamennyi negatív hatást kimutatja, míg a víztartó 

réteg és a csövek közötti teljes elszigetelést különböző elválasztó egységek biztosítják. 

A teljes környezeti hatásvizsgálat lezárult, és abban külön kiemelik, hogy a projekt hatásai 

összeegyeztethetőek a Natura 2000 hálózattal. Rendelkezünk környezetbiztonsági tervvel is, 

amely a projekt teljes ideje alatt érvényes mind a megelőző, mind a korrekciós intézkedésekre 

vonatkozóan. A területen 30 éve folyó gázkitermelésnek semmilyen hatása nem volt: 

• A gáztárolás megfelelőségét az bizonyítja, hogy a tározók 6 millió éven keresztül tárolták a 

földgázt. Másfelől a 2005 óta elvégzett és a nemzetközi szakértők által elemzett gázfeltöltési 

próbaeljárások megerősítették a gáztárolás megfelelőségét. A hatékonyságot a természetes 

geológiai szerkezet biztosítja. A Marismas-Almonte víztartó rétegre gyakorolt negatív hatások 

elkerülését prioritásként kezeljük, aminek következtében különböző földtani, víztani, 

szeizmológiai, geotechnológiai és hidrogeológiai hatásvizsgálati tanulmányok készültek. A 

különböző típusú kockázatokat – köztük a szeizmológiai kockázatot is – számos jelentésben 

elemeztük. A projekt Andalúzia egyik legalacsonyabb szeizmikus aktivitású területén 

helyezkedik el. Az előidézett földrengések kockázata a jelenlegi természetes földrengések 

kockázati küszöbértéke alatt helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy a projekt nem képvisel 

további veszélyeket. A létesítményeket úgy tervezték, hogy azok ellenálljanak a földrengés 

hatásainak, figyelembe véve az 5000 éves ismétlődési időszakot. A spanyolországi 

szeizmológiai helyzet felügyeletéért felelős Nemzeti Földrajzi Intézet felügyelete mellett 

megerősítettük a földrengés-ellenőrző hálózatot és a jelzőrendszer eljárásait, valamint kizárásra 

került a Cádizi-öbölből kiinduló szökőárak potenciális veszélye. 

Ezek a gáztároló létesítmények a spanyol földgázrendszert egészítik ki azáltal, hogy növelik a 

spanyol gáztartalékokat, és biztosítják Andalúzia földgáz-szükségleteinek 10%-át. Az ún. 

Marismas projekt a nemzeti földgáztároló rendszert egészítené ki, és a nemzeti gáz- és 

energetikai ágazatok terveiben is szerepel. Az említett, a gáz földalatti tárolására szolgáló 

tározók Spanyolország déli részének egyetlen rendelkezésre álló gáztározói, ahová jelentős 

mennyiségű földgáz érkezik Algéria felől. 



 

PE632.130v03-00 22/37 CR\1180392HU.docx 

HU 

A környezetvédelemi minisztérium több alkalommal megismételte, hogy a környezeti 

hatásvizsgálat eljárása helyesen zajlott le. Az Európai Bizottság nem nézi jó szemmel az európai 

szabványok be nem tartását. A munkálatokat a környezeti jellemzők alapján négy projektbe 

csoportosították, a Környezetvédelmi Minisztérium útmutatását követve, és a négy projektet 

egyszerre iktatták be és felügyelték a regionális és a nemzeti közigazgatások. Emellett a 

környezeti hatásvizsgálat a projektek Natura 2000 hálózatra gyakorolt hatásainak, valamint az 

együttes és összesített hatások elemzését is magában foglalta. Megfelelő szeizmológiai 

hatásvizsgálat is készült. A gázkitermelő műveletek 30 éves tevékenysége alatt nem 

regisztráltak földrengéseket, míg a Castor projekt esetében az előidézett földrengés közvetlenül 

a műveletek megkezdése után jelentkezett. 

Következésképpen: 

• nem fog sor kerülni gáztározók megépítésére. Az eredeti földgáz kinyerését követően a 

hatmillió évvel ezelőtt létrejött földgáztárolókat fogják geológiai földgáztárolókként 

felhasználni; 

• ez nem jelent új tevékenységeket a területen; a Doñana Tájvédelmi Körzet közelében immár 

30 éve folyik a biztonságos, balesetmentes földgáztermelés; 

• a projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrák kétharmada már rendelkezésre áll; 

• a környezeti hatásvizsgálatok mindenre kiterjedően zajlottak, és valamennyi szakértő hatóság 

illetve szerv  megállapította, hogy nem kell jelentős hatásokkal számolni; 

• a környezeti hatásvizsgálat megállapította, hogy a négy projekt esetében nem kell együttes 

vagy szinergikus hatásokkal számolni; 

• az Európai Bizottság kielemezte a környezeti vizsgálatot, és nem talált semmiféle 

rendellenességet az uniós irányelvek tekintetében (PILOT 5081/13/ENVI); 

• a projekt nem vonja maga után sem a geológiai képződmények, sem a víztartó rétegre 

gyakorolt hatás megzavarását; 

• amint azt különböző szakemberek is bebizonyították, nem léteznek a projekthez köthető 

természetes vagy előidézett földrengési kockázatok, ahogyan a 30 éves gáztermelési 

tevékenység alatt sem léteztek; (a „Dr. Miguel de Las Doblas Lavine” által, a valójában nem a 

CSIC megbízásából készített tanulmány nem vehető figyelembe, mivel annak elnöke az 

intézmény részéről megtagadja a szerzőséget, annak kidolgozása és felelőssége kizárólag az 

érintett egyéné);  

• a projektnek nincs vízügyi hatása, és nem befolyásolja a víztartó réteget. 

Florent Marcellesi mekérdezi, hogy a projekt Doñana területe alatti elhelyezkedése megfelelő-

e. Marcellesi urat arról tájékoztatják, hogy a teljes Marismas tárolási projekt a Doñana Nemzeti 

Parkon kívül található, annak ellenére, hogy a vállalat nem önkényesen választotta meg a 

helyszínt; azért választották ezt a területet, mert egy olyan geológiai helyszínről van, ahol 

hatmillió éve kialakult gáztározók találhatók, az egyetlen megfelelő gáztároló létesítmény Dél-

Spanyolországban, ezért stratégiai szempontból igen alkalmasak az Algériából importált 

földgáz tárolására. Ezt követően azt a kérdést teszi fel, hogy a projekt leállása vagy meg nem 



 

CR\1180392HU.docx 23/37 PE632.130v03-00 

 HU 

valósulása esetén mekkora kártérítést fog igényelni a vállalkozás. Azt a választ kapja, hogy a 

projekt építési szakaszában a közvetlen beruházás összege 200 millió EUR, illetve közvetlenül 

és közvetve 400 ember foglalkoztatásával számolnak. A működési és fenntartási költségek 

évente megközelítőleg 3 millió EUR-t tesznek ki. Florent Marcellesi rákérdez a vállalkozás 

által a projekt leállása esetén állítólagosan támasztható követelés összegére (350 millió EUR), 

és arra kíváncsi, hogy ez az összeg tartalmazza-e a kiesett bevételeket. 

2018. szeptember 20., csütörtök, Találkozó a mezőgazdasági termelőkkel – Los Mimbrales 

gazdaság  

 Eugenio Zambrano és José Joaquín Aguirre (Los Mimbrales gazdaság) (az ülést idő és 

fény hiánya miatt nem lehetett tartani; a hozzászólók írásban küldték el 

hozzájárulásukat) 

A petíció benyújtói azt állítják, hogy ők az egyetlen termelők ebben a régióban, akik az illegális 

mezőgazdasági termelők által több mint húsz év alatt elkövetett atrocitásokat bejelentették. 

Vállalkozásuk teljes mértékben legális az adók, a munkaerő, a fenntartható mezőgazdasági 

gyakorlatok és az öntővíz felhasználását illetően. Felvázolták, mi folyik ezen a területen: 

néhány áfonyatermelő vizet vesz el Doñanától, ám nem szabad mindenkit egy kalap alá venni. 

Ezt a helyzetet már 2005 óta kifogásolják. Panaszt nyújtottak be a huelvai környezetvédelmi 

ügyésznek, ám a helyi hatóságok nyomására kénytelenek voltak visszavonni azt, és azóta is 

viselik ennek következményeit. 

A petíció benyújtója szerint az Almonte-Marismas terv kapcsán megalakult bizottság az 

alacsonyabb mértékű mezőgazdasági termelésre és a fenntartható turizmusra összpontosított, 

továbbá igyekezett az itt élők részéről e rendkívül érzékeny területre tett bármiféle nyomást 

elkerülni, ám ezeket a tanácsokat sajnos nem fogadták meg, és jelenleg a víztartó rétegből kb. 

125 hm3-nyi vizet lehetne kivenni, ám kijelenthetjük, hogy az említett víztartó réteget 

túlcsapolják, és senki nem tesz semmit e helyzet megoldására. 

Állításuk szerint a mezőgazdasági termelők típusai: 

 100%-ban legális termelők, amelyek az 1985-ös víztörvény alapján járnak el, és 

elegendő vízzel rendelkeznek az öntözéshez, továbbá 1968 óta bejegyzett 

vízjogosultsággal rendelkeznek; 

 részben illegális mezőgazdasági termelők, amelyek egy nagy felelősségű közjogi 

entitáshoz, az ún. öntözői közösséghez tartoznak. A Guadalquiviri Vízügyi Szövetség 

(CHG) hektáronként megállapított vízmennyiséget biztosít számukra az önözéshez, ám 

becslések szerint a törvényileg engedélyezett mennyiség kétszeresét nyerik ki és 

használják saját területeik öntözésére. A hatóságok előtt ismeretes ez a helyzet, ám nem 

kívánnak vele foglalkozni; 

 emellett vannak olyanok, akik nem rendelkeznek öntözési joggal, sőt, öntözési joggal 

nem rendelkező települési földterülettel rendelkeznek, de kutat ásnak, és öntöznek, és 

mindenki – önkormányzat, vízügyi hatóság, az Andalúzia régió – tudja, hogy ez 

történik, mint például Lucenában vagy Matalagranában. 
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 Végül pedig létezik a teljes mértékben illegális termelők csoportja, amely tagjai 

kiirtanak egy (az andalúziai erdőnyilvántartásban szereplő) erdőt, a helyén kutakat 

ásnak, és a földet művelni kezdik. 

A petíció benyújtói által javasolt megoldás az volt, hogy hajtsák végre a jogszabályokat, és így 

tartsák tiszteletben a törvényességet. Általános ellenőrzések és speciálisan a kutak ellenőrzése 

révén; egy nagyon egyszerű módszerrel: a bogyós gyümölcsök öntözésére használt valamennyi 

kút az elektromos hálózatra van kötve, így elegendő lenne a szivattyúk kWh fogyasztásának 

leolvasása az egyes kutakból kinyert víz tömegének megállapítására. A javasolt intézkedéseket 

és ellenőrzéseket együttesen kell alkalmazni annak érdekében, hogy azok valóban hatásosak 

lehessenek. 

 Antonio Ramos – Ecologistas en Acción (Ökológus akcióban) 

(az ülést idő és fény hiánya miatt nem lehetett tartani; a hozzászólók írásban küldték el 

hozzájárulásukat) 

Az Ecologistas en Acción (Ökológusok akcióban) képviselője arra kérte az Európai 

Parlamentet, hogy gyakoroljon nyomást a Spanyol Királyság kormányára és az andalúziai 

hatóságokra annak érdekében, hogy azok azonnali hatállyal és hatékony módon meghozzák 

mindazokat az intézkedéseket, és kidolgozzák azokat az eszközöket, amelyek lehetővé teszik a 

Doñana közép- és hosszú távú fennmaradásának zálogát képviselő víztestek és a Doñanát 

körülvevő természeti övezetek megállíthatatlan pusztulásának elkerülését. A területet érintő, 

különféle tervekben foglalt intézkedések végrehajtása olyan elvárás, amit további késedelmek 

nélkül teljesíteni kell. Többek között az alábbi intézkedésekről van szó: 

– az illegális vízkivétel felszámolása és a kivétel ellenőrzése, amely a jelenlegi vízgyűjtő-

gazdálkodási terv becslései szerint akár 325 hm3-nyi megtakarítást jelenthetne; 

– a felszín alatti vizekre gyakorolt nyomás csökkentése; 

– az illegális ültetvények felszámolása; 

– az előirányzott vízátvezetés eltörlése; 

– a vízhasználati jogok felülvizsgálata és a jelenlegi tevékenységekkel való 

összeegyeztethetőségének ellenőrzése; 

– a folyóőrök számának növelése a távellenőrzési és távérzékelési technológiák megerősítése 

mellett, azzal a célkitűzéssel, hogy a víz tényleges felhasználási módja a vízfelhasználási 

engedélyeknek megfeleljen; 

– a víztartó réteg túlzott kiaknázásának kinyilvánítása és a vízkivételre vonatkozó fejlesztési 

terv elfogadása. 

A szervezet képviselője az Európai Bizottság 2016. április 28-i, 2014/2090. számú jogsértési 

eljárásának indokolással ellátott véleménye (83) bekezdése 2.2.3. Pontjára utalt, amely 

egyértelműen megállapítja, hogy a víztartó réteg 2015/2016-os általános állapota a 

Guadalquiviri Vízügyi Szövetség jelentései szerint vészhelyzet-közeli állapotban volt. Az 

Európai Bizottságnak adott válasz és a doñanai részvételi tanács vízügyi bizottságának 

szolgáltatott adatok közötti ellentmondás világosan rámutat arra a helytelenül végzett munkára, 

amelyet a doñanai vízhelyzet felelősei folytatnak. Tekintve az imént említett ellentmondást, 

úgy vélik, hogy az Európai Parlamentnek sürgetnie kell az Európai Bizottságot, hogy az 
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Európai Unió Bíróságánál megindítsa a Spanyol Királyság elleni, szankcióval járó 

büntetőeljárást a Doñana Nemzeti Park védelmét szolgáló iránymutatások egyértelmű, 

bizonyított és folyamatos megszegésének vádjával. 

2018. szeptember 21., péntek – Madrid 

Találkozó az Ökológiai Átmenet Minisztériuma és a Guadalquiviri Vízügyi Szövetség 

felelőseivel 

A küldöttség vezetője, Csáky Pál köszönetet mond a résztvevőknek, háláját fejezi ki a látogatás 

építő jellege miatt, és reméli, hogy nagyobb betekintést nyerhet a Doñanát körülvevő területek 

védelmét illető kérdésekbe: a vízgazdálkodásba, az illegális kutak problémájába és a Doñana 

védelmét fenyegető ipari és gáztevékenységekbe. Továbbá reményét fejezi ki azzal 

kapcsolatban, hogy a különböző hatóságokkal folytatott párbeszédek és az előző napokban 

Sevillában és Doñanában tett látogatások segíteni fogják a küldöttséget a legmegfelelőbb 

ajánlások megalkotásában. 

 José Domínguez Abascal, energiaügyi miniszter 

Kifejti, hogy a „Parques Nacionales” nemzeti park és tájvédelmi körzet a központi 

közigazgatástól független szerv, ebből következően nem az állam a Doñana Nemzeti Park 

közvetlen irányítója, hanem az andalúziai regionális kormány (csupán a Las Marismillas 

gazdaság állami tulajdon). 

A Doñana Nemzeti Park maximális védelemben részesül, 1969-ben törvény útján hozták létre, 

és egy igen erős irányítási eszközzel rendelkezik: a Doñana Nemzeti Park felhasználási és 

irányítási alaptervével. A minisztérium csupán a különböző nemzeti parkok közötti általános 

tevékenységeket koordinálja. 

 Manuel Menéndez Prieto, vízügyi főigazgató 

Kifejti, hogy a park kezelése a minisztériumot illeti, hiszen a Guadalquivir folyó több autonóm 

közösségen halad át, ezért a teljes vízgyűjtő területet a Guadalquiviri Vízügyi Szövetség kezeli, 

és a víz-keretirányelv hatálya alá tartozik. Jelenleg a 2016–2021-es vízgazdálkodási terv van 

hatályban, és már kidolgozás alatt áll a következő (2022–2027) terv is. 

A guadalquiviri vízgyűjtő-gazdálkodási terv második ciklusának és a Doñanától északra fekvő 

területek különleges tervének intézkedési programjaihoz kapcsolódóan számos, az európai, 

nemzeti és autonóm rendelkezéseknek megfelelő intézkedést gyűjtöttünk össze és indítottunk 

útnak. Ezek közül a következőket emelném ki: 

a) A vízkivétel csökkentésére irányuló intézkedések: 

– a Doñana erdős területein található Cortijo Los Mimbrales gazdaság Spanyolország kormánya 

által történő megvásárlása (50 millió eurós beruházás), a La Rocina felszín alatti víztest 

mennyiségi állapotának javítása érdekében. A 922 hektár területű gazdaságban a víztesthez 

kapcsolódó vízkivételi mennyiség 6,8 hm³/év. Ezt a fellépést 2015-ben hajtották végre, és azóta 

a terület talajvíztükre jelentős javuláson ment keresztül, 
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– 2015-ben befejeződtek az El Fresno öntözési területeinek javítására és megerősítésére, 

valamint a szomszédos Tinto Odiel és Piedras vízgyűjtő területekről évi 4,99 hm³ mennyiségű 

felszíni víz szállítására alkalmas infrastruktúrára irányuló munkálatok. Ez az intézkedés – a 

2018 szeptemberében megadott engedély által megerősítve – lehetővé tette több mint 300 kút 

lezárását és jó minőségű felszíni vízzel történő helyettesítését. Ez a vízmennyiség akár 15 hm³-

ig is emelkedhet azok után, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben előírt intézkedést 

nemrégiben a képviselőház is napirendre tűzte, 

– a felszín alatti vizek felszíni vizekkel történő helyettesítése a Los Hatos területen (Marismas): 

a Guadiamar folyóból vizet fognak kivenni, amely lehetővé teszi az említett terület 

lecsapolásának csökkentését (ez az a terület, amely a legnagyobb mértékű vízszint-csökkenésen 

ment keresztül); 

b) Az ellenőrzésre és a felügyeletre irányuló intézkedések: 

– az öntözések valós idejű, műholdképek (távérzékelős technikák) által történő nyomon 

követése, amely segít a folyóőrök közbelépéseinek irányításában és fellépéseik fontossági 

sorrendjének megállapításában, 

– a víztartó rétegek összesen 273 nyomásmérő készülék általi nyomon követése. A Doñana 

övezetében található víztartó rétegek 2 409 km² nagyságú területén több nyomásmérő készülék 

található, mint a vízgyűjtő terület fennmaradó 55 000 km²-én (208); 

c) Kormányzati intézkedések: 

– 2017-ben a CHG összesen 668 vizsgálatot végzett, amelyek 359 feljelentéshez és a 

víztörvényt illető 107 jogszegési eljáráshoz vezettek. 2018-ban 937 vizsgálatot végeztek, 

amelyek 328 feljelentési aktával és 86 jelentéssel zárultak, 

– 2017 és a 2018-as év eddig eltelt időszaka között 276 bírságot szabtak ki, amelyek számos 

esetben az előző évek jogszabály-sértéseire vonatkoznak, 

– a vízhasználati jogok felülvizsgálata és a jelenlegi tevékenységekkel való 

összeegyeztethetőségének ellenőrzése: 315 akta került megvizsgálásra. A vízkivétel 

számszerűsítésének kidolgozása, 

– a La Rocina víztestet illető vízkivétel éves tervének kidolgozása az IGME-vel 

együttműködésben és a vízgyűjtő-gazdálkodási terv, valamint az andalúziai regionális 

kormánynak a Doñanától északra fekvő területeket érintő különleges tervének alkalmazásában. 

Ez a terv éves gyakorisággal kerül kidolgozásra, és meghatározza a maximálisan kivehető 

vízmennyiséget, 

– folyamatban van annak tanulmányozása is, hogy másik két, a mennyiség szempontjából nem 

megfelelő állapotú víztestre (Almonte és Marismas) is ki lehessen terjeszteni a tervet. 

Mindehhez szükséges, hogy az említett víztesteket előzetesen „veszélyben lévőnek” 

nyilvánítsák (amit régebben túlzott kiaknázásnak neveztek), és a víztörvény 56. cikkében 

előírtak szerint kiépítsék a hozzá kapcsolódó felhasználói közösségek hálózatát; 

d) A kutatásra és a tudásnövelésre vonatkozó intézkedések: 



 

CR\1180392HU.docx 27/37 PE632.130v03-00 

 HU 

– a Spanyolországi Földtani és Bányászati Intézet (IGME) és a Pablo de Olavide Egyetem 

(UPO) hidrogeológiai kutatóprojektjei. Magukban foglalják a Doñanától északra fekvő 

területek kezelését megkönnyítő matematikai modell kidolgozását, valamint különböző 

ellenőrző kampányokat is, különös tekintettel a nemzeti parkot körülvevő tórendszerre; 

– Doñana tavainak műholdképes ellenőrzése. A CHG kidolgozott egy tanulmányt, amelyben 

végigkíséri a lagúnák evolúciós folyamatait 1984-től napjainkig. 

 Sergio Lopez, a „Hidrocarburos y Energía” nevű vállalkozás igazgatóhelyettese 

Kifejti, hogy Spanyolország szénhidrogén-hiányban szenved, és a Marismas területén 1988 óta 

termelnek ki földgázt. A probléma a piac modulációs képességében és a fogyasztókra gyakorolt 

hatások korlátozásában rejlik, ezért gondolták úgy, hogy a Marismas területén kell a földgázt 

tárolni. A projektek független vízzáró szerkezetekként működnek. A „Marismas occidental” 

projekt egy királyi rendelet következtében jött létre 2011-ben: egy 1600 megawatt/óra 

teljesítményű, kisebb tárolóról van szó, amely azonban így is képes a gázpiac alakítására. A 

négy doñanai gázprojektet 2006–2007-ben egyesítették, 2010-ben a „ Marismas occidental” 

projekt, majd 2013-ban a másik három projekt is megkapta a környezetvédelmi engedélyt, így 

valamennyi megfelel a hatályos jogszabályoknak, és pozitív minősítéssel rendelkezik. 

Csáky Pál közbeveti, hogy a négy projekt egymástól független elemzése nem biztos, hogy a 

legcélravezetőbb eljárás volt, továbbá a projekt figyelmen kívül hagyta a szeizmikus 

tevékenységeket. Tekintve, hogy az andalúziai lakosság ellenzi a projektet, nem biztos, hogy 

Doñana a legalkalmasabb helyszín annak megvalósítására. Arra kíváncsi, hogy lehetséges-e a 

négy projektnek a terület potenciális szeizmológiai veszélyeit is magában foglaló együttes 

vizsgálata. 

A „Hidrocarburos y Energía” vállalkozás igazgatóhelyettese válaszában kifejti, hogy a 2008-as 

környezeti hatásvizsgálat ugyan nem terjedt ki a szeizmológiai veszélyekre, ám a projektgazda 

később benyújtott a földrengésekre vonatkozó tanulmányokat. 

2010 és 2013 között a nyilvánosság – annak ellenére, hogy a projekt mellett szóló érvelésekre 

szinte sor sem került – nem ellenezte a projektet. A felhatalmazási szakaszban tanulmányokat 

nyújtottak be a földrengések vonatkozásában, ezenkívül a „Marismas occidental” területén 

szeizmográfokat is felállítottak, és a szeizmológiai eljárásokat maga az IGME hagyta jóvá. 

Kétoldalú bizottságot hoztak létre, amelyben az állam és az andalúziai regionális kormány vett 

részt a KHV-vel kapcsolatos vita rendezésében. 

Miltiadis Kyrkos elmondja, hogy a hatóságoknak intézkedéseket kell hozniuk Doñanában, 

hiszen a tavak ki vannak száradva, ami negatívan hat a biológiai sokféleségre és a fajokra, 

továbbá Doñana pusztulásának vagyunk szemtanúi, nem hullik csapadék, és az illegális 

kutakból továbbra is folyik a víz kivétele. A földgázt illetően megjegyzi, hogy a hatóságok 

szabad utat engedtek egy projektnek, ám mind a petíció benyújtói, mind a szakemberek ellenzik 

azt, és a hatóságoktól eltérő véleményen vannak. Emellett az ombudsman is mást mondott, mint 

a vállalat. 

A vízügyi főigazgató azt válaszolja, hogy a víztartó réteg talajvíztükre az intézkedéseknek 

köszönhetően (illegális kutak lezárása, nagyobb fokú ellenőrzés és a gazdaságok megvásárlása) 

javult, csakúgy, mint az illegális kutakból kinyert víz nyomon követése. 
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 Antonio Carlos Ramón Guinea, a Guadalquiviri Vízügyi Szövetség (CHG) elnöke 

Kifejti, hogy Doñanában a víz helyzetét a CHG éves vízkivételi terve szabályozza, amely 

meghatározza a víz felhasználási módjait és a felszíni vizek szállításának módját. Elmondja, 

hogy a La Rocina nevű víztest van a legrosszabb állapotban. A megnövelt felügyelet, ellenőrzés 

és eszközök lehetővé tennék az illegális kutak lezárását és a meglévők szabályozását. 

Mindezzel együtt nő az öntözőrendszerek hatékonysága is. A mezőgazdasági termelők számára 

a felszín alatti vizek helyett felszíni vizeket bocsátanak rendelkezésre (a Tinto Odiel medréből 

szállított víz által). Azonban elismeri, hogy a társadalmi helyzetet össze kell hangolni az egyéb 

tényezőkkel, és elmondja, hogy a rendezett gazdasági tevékenységek híve. 

Florent Marcellesi az iránt érdeklődik, hogy a földgázprojekt miként egyeztethető össze a 

miniszter elképzeléseivel, hogy léteznek-e a földgáz tárolására vonatkozó egyéb lehetőségek, 

valamint azt kéri, hogy amennyiben a projektben irányváltoztatásra kerül sor, számoljanak a 

lehetséges pénzügyi ellentételezéssel is, hiszen a gázipari vállalkozás követelése ebben az 

esetben 350 millió EUR lenne. Az Európai Bizottság által a doñanai vízhelyzet következtében 

indított jogsértési eljárással kapcsolatosan azt szeretné tudni, hogy követik-e a Bizottság 

ajánlásait, tekintve, hogy a probléma a park közvetlen környezete, amelynek állapota közép- és 

hosszú távon negatív hatással van a nemzeti parkra. 

Az energiaügyi miniszter azt válaszolja, hogy amennyiben most kerülne sor a gáztározók 

felhatalmazásának tanulmányozására, a minisztérium figyelembe sem venné azt. A gázprojekt 

tervezetének idején a megújuló energiaforrásokról még alig esett szó. Mindenesetre megoldást 

kell találni a közigazgatásban a projektet érintően kialakult helyzetre, ám jogi értelemben és a 

kialakított álláspont tekintetében körültekintően kell eljárni. 

A „Hidrocarburos y Energía” vállalkozás igazgatóhelyettese azt válaszolja, hogy 2006-ban a 

földgázprojektek száma 16 volt, amelyeket később négy alprojektbe gyűjtöttek össze; a négy 

projekt hatásvizsgálatát egyidejűleg végezték el, és azokat később nem módosították: ha 

történtek volna módosítások, akkor szükség lenne újabb környezetvédelmi engedélyre. 

A vízügyi főigazgató a doñanai víztartó réteg túlzott kiaknázását illető jogsértési eljárás kapcsán 

elmondja, hogy megkapták a felszólító levelet, és az indokolással ellátott véleményre a 

minisztérium válaszolt. 

A legfontosabb azonban az, hogy a víztartó réteg az IGME adatai szerint milyen állapotban 

van, és hogy az említett adatok alapján és a szövetség éves vízkivételi tervén keresztül 

meghatározzuk a vízkivétel felső határértékeit (a tervet a La Rocina vízrétegre már 

alkalmazzák, és ki kívánják terjeszteni az Almonte-Marismas víztartó rétegre is). A következő 

vízgazdálkodási terv egy öntözői közösség megalakítását javasolja Almonte-Marismas 

területén, valamint a vízkivétel mennyiségének és hatásainak meghatározását. Doñana 

ellenőrzési munkát folytat a guadalquiviri medencében. 

Csáky Pál az illegális kutak számáról érdeklődik. Azt a választ kapja, hogy a minisztérium le 

szeretné őket zárni, ám ez nem egyszerű, tekintve, hogy a szankciókat a CHG rója ki, továbbá 

felül kell vizsgálni a vízhasználati engedélyeket is. A minisztérium fokozni kívánja a 

biztonságot és a jelenlétet, és a kutak megfigyelésére szolgáló nyomásmérő készülékeket akar 

felállítani. Helyre kívánja állítani a víztartó rétegeket. A mezőgazdaság számára léteznek 

alternatív erőforrások, mint például a felszíni vizek. Az emberi tevékenységeknek 

alkalmazkodniuk kell a környezetvédelemhez. 
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Az energiaügyi miniszter azt válaszolja, hogy a minisztérium az általános érdekeket tartja szem 

előtt, a nitrát diffúz szennyezésével kapcsolatosan pedig elmondja, hogy a regionális 

kormánnyal és a mezőgazdaságért felelős minisztériummal közösen dolgoznak ki 

intézkedéseket. A víztartó réteg szintjével kapcsolatosan elmondja, hogy az éghajlattól függ, és 

egyre javul, míg a tavakkal kapcsolatban kifejti, hogy azok az őket körülvevő erdős növényzet 

burjánzása következtében csökkennek, a párolgásból adódó vízveszteség pedig a hőmérséklet 

emelkedéséből fakad. Az éghajlatváltozás szintén hatással van Doñanara. 

A szeizmológiai tanulmányokra reagálva elmondja, hogy azok magától a vállalkozástól 

érkeztek, ám az IGME vizsgálta meg őket. Hozzászólását azzal zárja, hogy a jelenlegi állás 

szerint a gázprojekt talán nem valósulhat meg, ám jogi értelemben a lehető legkörültekintőbben 

kell eljárni. 

A küldöttség vezetője, Csáky Pál köszönetet mond a résztvevőknek, háláját fejezi ki a 

találkozás építő jellege miatt, és reméli, hogy a Doñanát körülvevő területek vízkezelését, 

valamint a földgázprojekteknek a park környezetére gyakorolt hatásait jobban megértik majd. 

Elmondja, hogy az előző két napban a Doñana Nemzeti Parkban lezajlott párbeszédek és 

látogatások, valamint a petíciók benyújtóival és a különféle hatóságokkal való találkozások 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a küldöttség megfelelőképpen kidolgozhassa az ajánlásokat. 
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Általános megjegyzések 

A látogatás során a küldöttség megállapította, hogy eredményesebb párbeszédre, valamint a 

petíciók benyújtói és az illetékes közhatóságok közötti bizalom visszaállítására van szükség. 

Általánosságban véve elmondható, hogy a hatóságok, a mezőgazdasági termelők, a 

mezőgazdasági társulások és a Guadalquiviri Vízügyi Szövetség állítása szerint Doñana 

víztartó rétege a víz-keretirányelv előírásainak megfelelő állapotban van, és helyreállítása 

folyamatosan zajlik; a petíciók benyújtói és a tudományos szakemberek ennek ellenkezőjét 

állítják. Ez utóbbi csoport a víz-keretirányelv és a madár- és élőhelyvédelmi irányelv 

megszegésének lehetőségét is felvázolta, amelyet a Spanyolország egészét az elmúlt négy 

évben sújtó szárazságnak köszönhető, a felszíni vizek elégtelen mennyisége, valamint 

víztesteinek szennyezettsége és nem megfelelő általános állapota bizonyít: mindez a Natura 

2000 hálózat különböző területeit érinti.  

A látogatás rámutatott arra, hogy Spanyolország déli része vízhiánnyal küzd, ami az 

éghajlatváltozásnak, a turisztikai tevékenységeknek és az öntözési szükségleteknek 

köszönhető. A víztartó réteg sürgős helyreállításának biztosítása érdekében további megfelelő 

intézkedéseket kell folytatni, mint például a vízkitermelés korlátozása és csak a jogszerű fúrás 

lehetővé tétele. 

A tudósok bemutatták, hogy a doñanai víztartó réteg kiaknázása miként okozhatja a természetes 

fajok pusztulását, valamint a víz-keretirányelv, a madár- és élőhelyvédelmi irányelv és a 

Ramsari Egyezmény védelme alatt álló és az UNESCO természetvédelmi területének 

nyilvánított Nemzeti Parkra gyakorolt hatások enyhítésére szolgáló lehetséges intézkedéseket 

is felvázoltak. A különböző érdekelt felek (tudósok, szakemberek és ökológusok) a következő 

problémákra hívták fel a figyelmet a doñanai víztartó réteggel kapcsolatosan: illegális kutak és 

vízszennyezés. E tekintetben az UNESCO legutóbbi jelentése elismerte a már megtett 

erőfeszítéseket. 

A látogatás során a küldöttség alaposan tanulmányozta a Doñana területén megvalósítandó 

gázvezeték építésére és földgáz tárolására irányuló projektet és annak négy alprojektjét: 

„Aznalcázar”, „Marismas Oriental”, „Marismas Occidental” és „Saladillo”. A küldöttség 

véleményt kapott a helyi hatóságoktól és bizonyos szervezetektől, amelyek kifogásolták, hogy 

nem készült a négy projekt együttes és halmozódó hatásait és különösen a Natura 2000 hálózat 

övezeteit illető megfelelő környezetvédelmi tanulmány. A küldöttségnek azt is elmondták, 

hogy azt is kifogásolták, hogy a projekt területeit vizsgáló szeizmológiai tanulmányok későn 

készültek el, így azokat nem lehetett figyelembe venni a környezeti hatásvizsgálat 

elvégzésekor. 

A küldöttség azt gondolja, hogy Doñana egyedülálló ökoszisztémájának megőrzése érdekében 

a földgázprojekt környezetre gyakorolt hatásait illetően szükség van az európai 

környezetvédelmi jogszabály-rendszer egyik alapkövének számító elővigyázatossági elv 

alkalmazására, valamint a négy gázprojekt együttes, integrált, szeizmikus elemzést is magában 

foglaló hatásvizsgálatának elkészítésére; mindez megerősítené a projekt együttes és halmozódó 

hatásainak nélkülözhetetlen elemzését. 
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A küldöttség azzal is tisztában van, hogy a helyzet visszafordításához az eljárást tiszteletben 

tartó intézkedésekre van szükség, továbbá jogi értelemben a lehető legkörültekintőbben kell 

eljárni, és az érdekelt felek számára jogi garanciákat kell biztosítani. 

A küldöttség ismerteti, hogy az uniós jogszabályokat a tagállamoknak kell végrehajtaniuk és 

alkalmazniuk, és hogy a problémákat először helyi, regionális vagy nemzeti szinten kell kezelni 

a hatóságok és a polgárok közötti párbeszéd és együttműködés révén. 

Ajánlások 

A Petíciós Bizottság: 

1. kiemeli, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt Doñana egyike Európa legnagyobb biológiai 

sokszínűséggel rendelkező, egyedülálló területeinek, sokféle ökoszisztémával, változatos 

állatvilággal és növényvilággal, többek között olyan, súlyosan veszélyeztetett fajokkal, 

mint az ibériai sas, az ibériai hiúz és a mór teknős, továbbá évente több millió madár 

vándorlási útvonalának része; 

2. úgy véli, hogy folytatni kell a spanyol vízgazdálkodási modell végrehajtását, és minden 

potenciális használatmegosztást a víz-keretirányelv és a guadalquiviri vízgyűjtő-

gazdálkodási terv környezetvédelmi követelményeinek teljesítésétől kellene függővé tenni, 

ahogy az jelenleg is történik, és figyelembe véve a környezetvédelmi, társadalmi és 

gazdasági követelményeket; 

3. kéri az Európai Bizottságot, hogy adjon tájékoztatást a 0907/2009., a 0051/2013., a 

0085/2013., a 0257/2013. és a 0260/2018. számú petíciók legfrissebb fejleményeivel 

kapcsolatosan, ezenkívül a doñanai víztartó réteg vízkivételével és a szóban forgó területet 

érintő gázprojekttel kapcsolatos valamennyi nyilvános panasz vonatkozásában, hiszen 

sürgős megoldást kell találni annak érdekében, hogy elkerülhető legyen Doñana további 

hanyatlása, amely által csökkenhet az övezet ökoszisztémáira nehezedő nyomás, és 

megfelelne a fenntartható mezőgazdaság modelljének, továbbá előmozdítaná a térség 

gazdasági és társadalmi fejlődését ; 

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a víz-keretirányelv végrehajtásáról szóló következő 

jelentésben szorosan kövesse nyomon a doñanai helyzetet, mivel a Guadalquiviri Vízügyi 

Szövetség már megtette ezt; kéri az Európai Bizottságot annak megvizsgálására, hogy a 

guadalquiviri vízgyűjtő-gazdálkodási terv második ciklusa tekintetében megfelelő módon 

kerülnek-e alkalmazásra az európai jogszabályok; 

5. azt javasolja, hogy a nemzeti hatóságok a regionális és helyi hatóságokkal, a nem 

kormányzati szervezetekkel, a tudományos közösséggel, a mezőgazdasági termelőkkel, a 

mezőgazdasági szakmai képviselőkkel és a civil társadalommal együttműködve végezzék 

munkájukat, és folytassanak velük konstruktív párbeszédet annak érdekében, hogy a fontos 

(amint azt az UNESCO a legutóbbi, 2016. évi felülvizsgálat során elismerte) cselekvési 

tervből egy holisztikus és megvalósítható cselekvési terv készüljön, beleértve a víztartó 

réteg helyreállításához szükséges intézkedéseket; 

6. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy engedélyezték az önkormányzatok által erdőként besorolt 

földterületek használatát többek között a földieper termesztésére, illetve az engedély nélkül 
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fúrt kutak használata miatt; kéri, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést e 

gyakorlatok megszüntetése érdekében; 

7. kéri a nemzeti, helyi és regionális hatóságokat, valamint a Guadalquiviri Vízügyi 

Szövetséget, hogy közösen dolgozzanak az illegális kutak bezárásának felgyorsításán és 

ösztönözzék azt, valamint azonnali hatállyal szüntessék be a jelenlegi illegális vízkivételi 

gyakorlatokat, rendeljék el az engedéllyel nem rendelkező összes infrastruktúra (vízvétel 

patakokból, tavakból) elővigyázatosságból történő lezárását, és felszólít a felügyelők 

védelmére és munkájuk megerősítésére a meglévő anyagi és emberi erőforrások növelése 

révén; felszólít a biztonság fokozására, a biztonsági személyzet és a rendőrség fokozottabb 

jelenlétére, valamint az ezen infrastruktúrák tulajdonosai elleni szankcionálási eljárások 

elindítására; 

8. felszólítja a nemzeti hatóságokat, hogy a Cortes Generales által 2018. októberben 

jóváhagyott módon hajtsák végre 19,9 hm3 víz áthelyezését Tino-Odiel-Piedras 

medencéből a Guadalquivir-medencébe, és végezzék el a fenti áthelyezéssel kapcsolatos 

munkálatokat; 

9. felhívja a Bizottságot és az Európai Parlamentet, hogy vegyék figyelembe és ismerjék el, 

ahogy az UNESCO is 2016-ban, a hatóságok által tett erőfeszítéseket és a felszín alatti 

vizek állapotának szoros nyomon követését, és felhívja a figyelmet a Doñana erdős 

területén található öntözött területekre vonatkozó különleges gazdálkodási tervre, amelyet 

2014-ben a regionális közigazgatás állított össze és hagyott jóvá, valamint a Guadalquivir 

és a Tino-Odiel-Piedras folyóknak a Guadalquivir Hidrográfiai Szövetség által 2017-ben 

kidolgozott hidrológiai tervére, vagy az ugyanezen hatóságok által a közelmúltban kiadott, 

az ellenőrzés további szigorítását célzó, „A kockázatokról szóló nyilatkozatra”; 

10. felszólítja az illetékes hatóságokat, valamint az övezet településeinek önkormányzatait, 

környezetvédő szervezeteit, mezőgazdasági termelőit és mezőgazdasági szövetségeit a 

különleges terv betartására és valamely, az ágazatot vagy a doñanai mezőgazdaság 

arculatát fenyegető expanzív tevékenység bejelentésére; 

11. felszólít a víztartó réteg vízkivételi tervének elfogadására és alkalmazására; felszólít a 

doñanai ökoszisztémák vízszükségleteinek meghatározására, amely lehetővé teszi a védett 

övezet megőrzésére vonatkozó, előzetesen kifejtett célkitűzések elérését; felszólít a terv 

alkalmazásának megkönnyítésére; kéri a terv végrehajtásának megkönnyítését és az 

andalúz vidékfejlesztési programból származó források előirányzását a mezőgazdasági 

termelők öntözési gyakorlatának javítására; kéri továbbá a környezetvédelmi szempontból 

megfelelő rendszerek megvalósításához szükséges állami támogatások útvonalainak 

kidolgozását; 

12. sürgeti a Doñanába érkező víz tisztítását és a mezőgazdasági vagy ipari eredetű diffúz 

szennyezés mértékének csökkentését; megállapítja, hogy Huelva területén nem minden 

mezőgazdasági tevékenység, csak az illegális és ellenőrizetlen vízkitermelés jelent 

fenyegetést a Doñana Nemzeti Parkra nézve; kiemeli, hogy csökkenteni kell a 

vízforrásokra nehezedő nyomást azáltal, hogy megszüntetik az illegális és ellenőrizetlen 

vízkitermelést, továbbá mezőgazdasági termelőket ellátják a szükséges erőforrásokkal és 

technológiával ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak az éghajlatváltozás kihívásaihoz, arra 

törekedve, hogy a gazdasági fejlődéssel egyensúlyban tartva megőrizzék a terület 

környezeti fenntarthatóságát; felszólít a Doñanába érkező víz megfelelő tisztítására és 
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folyamatos ellenőrzésére; aggodalommal állapítja meg, hogy a kezelendő víz mennyisége 

nagyobb, mint a tényleges tisztítótelep kapacitása, különösen a nyári időszakokban; 

felhívja a Bizottságot, hogy kezdeményezzen a Doñana Park és környéke 

fenntarthatóságára és megőrzésére irányuló különleges tervet;  

13. felszólít a doñanai vízügyi kormányzás további javítására és a hatóságok közötti 

koordinációra; felszólít a doñanai övezet tudományos és műszaki alapú kezelésére, 

valamint a nyilvánosság tevékeny részvételre azáltal, hogy a döntéshozatali folyamatokba 

bevonják a környezetvédelmi szervezeteket, a helyi közösséget, a legális mezőgazdasági 

termelőket és a mezőgazdasági szakmai képviselőket, valamint a vízfelhasználókat, 

egyrészt annak érdekében, hogy részesülhessenek azokból az értékekből, amelyekkel 

Doñana és annak ökoszisztémái hozzájárulnak saját életminőségükhöz és a terület 

gazdasági tevékenységéhez – mindig a megelőzés és elővigyázatosság uniós elvével 

összhangban meghatározott szigorú környezetvédelmi fenntarthatósági kritériumok 

betartásával –, valamint hogy részt vegyenek a terület megfelelőbb irányításában és 

területre nehezedő nyomás csökkentésében; 

14. arra való tekintettel, hogy az éghajlatváltozás egy további tényező Doñana vízkészleteinek 

csökkenésében, és hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem a jövő egyik legnagyobb 

kihívása, felhívja a Bizottságot, hogy a következmények megelőzése és/vagy lassítása 

érdekében készítsen vészhelyzeti terveket; felhívja a Bizottságot, hogy támogassa és 

erősítse meg a dél-európai vízkészlet-fenntarthatósággal kapcsolatos kutatási projekteket, 

például a PRIMA programot a Horizont 2020 keretében, amely a jövőben is folytatódni 

fog Európában; 

15. felszólítja a települési, regionális és nemzeti hatóságokat, hogy az EU-val együtt indítsák 

el a Doñana Parkra vonatkozó, a természeti erőforrások és a megőrzés javítására irányuló 

megelőzési és helyreállítási tervet; 

16. felszólítja a Doñana területén megvalósítandó földgázprojektért felelős valamennyi 

hatóságot, hogy végezzék el a négy gázprojekt („Saladillo”, „Marismas Occidental”, 

„Marismas Oriental” és „Aznalcázar”) együttes, kiegészítő, szeizmikus elemzést is 

magában foglaló hatásvizsgálatát; emellett a projekt együttes és halmozódó hatásainak 

nélkülözhetetlen elemzését; felszólítja a felelős hatóságokat, hogy Doñana egyedülálló 

ökoszisztémájának megőrzése érdekében alkalmazzák az elővigyázatosság elvét; 

hangsúlyozza, hogy olyan, a jogi eljárást tiszteletben tartó intézkedések kidolgozására van 

szükség, amelyek az érdekelt felek számára maximális jogi garanciákat biztosítanak. 

17. hangsúlyozza, hogy mély aggodalommal tölti el, hogy a Doñana területének altalajában 

gáztárolásra vonatkozó magánprojekt kialakításának részleges engedélyezését jóváhagyták 

anélkül, hogy szeizmikus értékelést és összetett hatásvizsgálatot magában foglaló, átfogó 

és teljes körű környezeti hatásvizsgálatot kértek volna hozzá; emlékeztet arra, hogy a 

projektet nem lehet négy különböző alprojektre bontani annak érdekében, hogy elkerüljék 

azok együttes hatásának értékelését; felszólítja a Bizottságot, hogy a teljes dosszié 

tanulmányozását követően írásban tegyen jelentést a környezeti hatásvizsgálat 

megfelelőségéről, amely négy különálló részben ismerteti a vizsgálatot, valamint a négy 

alprojektre való felosztásról szemben azzal, hogy figyelembe veszik az összes kockázat 

kumulatív hatását, továbbá hogy ellenőrizze, hogy az említett értékelések megvizsgálják-e 

az átfogó szeizmikus kockázatokat; felhívja a Bizottságot, hogy vegye figyelembe a CSIC 
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jelentését, az andalúziai ombudsman jelentését, és a Spanyol Földtani Intézet jelentését; 

úgy véli, hogy ilyen körülmények között a projektnek nem lett volna szabad pozitív 

környezeti hatásvizsgálati értékelést kapnia, és kéri annak visszavonását; 

18. felszólítja az illetékes hatóságokat, hogy a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv 3. 

cikke (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően végezzenek kimondottan olyan 

értékelést, amely internalizálja a gáztárolási műveletekhez kapcsolódó katasztrófa esetén a 

helyzet visszafordításához szükséges esetleges munkálatok költségét, továbbá készítsenek 

jelentést a gázprojekthez köthető súlyos baleset és/vagy katasztrófa esetén szükséges 

intézkedésekről és azok költségeiről; hangsúlyozza, hogy egy ilyen értékelést a 

legsúlyosabb katasztrófát figyelembe vevő kockázatelemzésre alkalmazott közös 

módszertan szerint kell elvégezni, és magában kell foglalnia az összes olyan fenyegetést, 

mint például a földrengés, az árvíz vagy a víztartó réteg szennyeződése, és tartalmaznia 

kell a környezeti, társadalmi és gazdasági veszteségeket és a feltételezett helyreállítás 

becsült költségét részletező leltárt; úgy véli továbbá, hogy annak érdekében, hogy a 

hatóságok számára teljes körű kockázatelemzési eszközt lehessen kínálni, e 

számszerűsítésnek magában kell foglalnia az ökoszisztémák környezeti veszteségeinek 

belső értékét is, valamint a társadalmi és gazdasági veszteségeket, többek között a 

mezőgazdasági és az idegenforgalmi ágazat veszteségeit is; 

19. felhívja a Bizottságot,  hogy döntsön az elővigyázatosság elve alkalmazásának 

helyénvalósága és a gáztárolásra irányuló projektek ebből következő beszüntetése mellett, 

szem előtt tartva a Doñana Nemzeti Park magas hozzáadott értékét az Európai Unióban, 

valamint a gáz (injektálással történő) kitermelésének és a tárolásának lehetséges 

kockázatait, az eddig nem elemzett lehetséges következményeket, és a projekt 

spanyolországi előzményeként az „El Castor” hasonló esetét, amikor fény derült az ilyen 

típusú infrastruktúra jellegéből adódó földrengésveszélyre; javasolja, hogy valamennyi 

illetékes hatóság működjön együtt annak érdekében, hogy az összes megadott engedélyt 

haladéktalanul felfüggesszék, amíg a környezeti hatásvizsgálatban feltárt valamennyi 

szabálytalanságot nem orvosolják; felszólít e munkák átmeneti leállítására, és a 

gázprojekttel kapcsolatos további lépések azonnali beszüntetésére a megelőzés és 

elővigyázatosság uniós elvei tiszteletben tartásának biztosítása érdekében; javasolja , hogy 

tegyék meg a szükséges jogi lépéseket a Marismas projekt egészének megszüntetése 

érdekében; 

20. úgy véli, hogy a doñanai gáztároló infrastruktúra elavult projekt Spanyolország általános 

energetikai helyzete és a jövőbeli kilátásai tekintetében; 

21. hangsúlyozza, hogy az ökológiai átmenetért felelős spanyol minisztérium elismerte, hogy 

a doñanai gáztároló létesítményt már nem tekintik stratégiai jelentőségűnek az 

energiaellátási rendszerben; 

22. felhívja az Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-

biztonsági Bizottságát, hogy készítsen jelentést az (injektálással történő) gázkitermeléssel 

és -tárolással kapcsolatos projekt megfelelőségéről, valamint a Doñanai Nemzeti Parkra 

gyakorolt hatásáról és az azzal való összeegyeztethetőségéről; 

23. felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja felül a Szolidaritási Alapról szóló rendeletet, hogy a 

NATURA 2000 parkok természeti erőforrásai gazdasági szempontból értékelni lehessen a 

természeti katasztrófák utáni helyreállítás érdekében. A környezet mind társadalmi, mind 
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gazdasági szempontból fontos értéket képvisel, amelyet a károk helyreállítása érdekében 

figyelembe kell venni. Az éghajlatváltozás következményeként tavaly a park egy részét 

tűzvész pusztította el, de a jóvátételre az Európai Szociális Alap közreműködése nélkül 

került sor; 

24. felszólít arra, hogy biztosítsanak több uniós támogatást a Doñana és az összes nemzeti park 

Natura 2000 hálózat keretében történő védelmére, és segítsék elő az alternatív fenntartható 

tevékenységek előmozdítását a térségben; 

25. felhívja a Bizottságot és a Parlamentet annak elismerésére, hogy a Doñana Nemzeti Park 

továbbra is az Unió egyik olyan tájegysége, ahol a legnagyobb a biológiai sokféleség, ezért 

a Doñana Nemzeti Park hivatalos világörökségi helyszín, amelyet az európai polgárok 

szívesen látogatnak és elismernek; 

26. úgy véli, hogy tekintettel emblematikus egyediségére és arra, hogy az UNESCO által a 

világörökségnek nyilvánított helyszín, Doñana védelme általános érdek, ezért megfelelő 

irányítást kell biztosítani az olyan döntések tekintetében, amelyek hatással lehetnek a 

jövőjére; hangsúlyozza, hogy a jogbiztonsággal és a garanciákkal kapcsolatos 

kritériumokon túl minden érintett érdekelt felet megfelelő módon tájékoztatni kell és 

időben meg kell adni számára a lehetőséget, hogy ténylegesen részt vehessen a 

döntéshozatali folyamatban. 

  



 

PE632.130v03-00 36/37 CR\1180392HU.docx 

HU 

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL 

Az elfogadás dátuma 21.03.2019    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

17 

0 

8 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Marina Albiol Guzmán, Beatriz Becerra Basterrechea, Soledad Cabezón 

Ruiz, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Peter Jahr, 

Svetoslav Hristov Malinov, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, 

Marlene Mizzi, Jarosław Wałęsa, Cecilia Wikström 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Clara Eugenia Aguilera García, Miltiadis Kyrkos, Julia Pitera, Ángela 

Vallina,Boris Zala 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk, (2) bekezdés) 

Pilar Ayuso, Iratxe García Pérez, Verónica Lope Fontagné, Florent 

Marcellesi, Marisa Matias, Francisco José Millán Mon, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández 

 



 

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

 HU 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA 

17 + 

ALDE 

EFDD 

GUE/NGL 

PPE 

S&D 

 

VERST/ALE 

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström 

Eleonora Evi 

Marina Albiol Guzmán, Marisa Matias, Ángela Vallina 

Pál Csáky 

Clara Eugenia Aguilera García, Soledad Cabezón Ruiz, Iratxe García Pérez, Miltiadis 

Kyrkos, Marlene Mizzi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Boris Zala 

Florent Marcellesi, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs 

 

0 - 
 

 

 

8 0 

PPE Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Verónica Lope Fontagné, Svetoslav 

Hristov Malinov, Francisco José Millán Mon, Julia Pitera, Jarosław Wałęsa 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodás 

 

 

 


