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Eesmärk 

Teabekogumisvisiit Doñanasse toimus eesmärgiga saada kohapeal kokku 

petitsioonide nr 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 ja 0260/2018 esitajatega ning 

alustada dialoogi piirkondlike ja riiklike ametiasutustega, et mõista paremini väidetavat 

mittevastavust ELi keskkonnaalastele õigusaktidele Huelvas Doñana kaitsealal. 

Doñana rahvuspark on Hispaania suurim looduskaitseala. Pargis on palju erinevaid 

ökosüsteeme ning see on koduks paljudele looduslikele liikidele. Ajalooliselt on ökosüsteemi 

pidevalt ohustanud järgmine: padurate kuivendamine, vee kasutamine intensiivseks 

põllumajanduseks ja veereostus. Doñana looduspark asub Natura 2000 võrgustiku alal 

(ES0000024, ES6150009 ja ES6180005) ning on seetõttu elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ ja 

linnudirektiivi 2009/147/EÜ kohaselt kaitse all. 

Petitsioonides taunitakse projekte, mis on seotud piirkonnas maagaasi ammutamise, 

hoiustamise ja transpordiga ning samuti põhjavee ebaseadusliku kasutamisega intensiivseks 

põllumajanduseks, mis oleks vastuolus ELi keskkonnaalaste õigusaktidega. 

Kolmapäev, 19. september 2018 – Sevilla 

Kohtumine petitsioonide esitajatega 19. septembril Sevillas 

 Javier Castroviejo ühenduse Club de Doñana nimel, petitsioon nr 0907/2009 

Club de Doñana on ühendus, mis on Doñanat kaitsnud juba 40 aastat. Paljud ühenduse liikmed 

on teadlased ning petitsiooni esitaja on Doñana bioloogiajaama direktor. Petitsiooni esitaja 

selgitas, kui olulised on põhjaveekihid ja pinnavesi Doñana liivases piirkonnas, mis on tema 

sõnul Sierra Morenast algav bioloogiline koridor. Petitsiooni esitaja kaebas ELi direktiivide 

süstemaatilise rikkumise üle ja nende rakendamisega viivitamise üle, samuti kaebas ta selle üle, 

et Doñana säilitamisel on ametivõimude rakendatud ennetus- ja ettevaatusmeetmed läbi 

kukkunud. Tema arvates tuleks uurida Euroopa Komisjoni tehtud miljonitesse eurodesse 

ulatuvate investeeringute ja pargi ebatõhusat juhtimist. Park on jõudnud punkti, kust tagasiteed 

enam ei ole, sest teadlaste sõnul ohustab parki järgmine: raskmetallireostus Huelvas, 10–15 

hektaril toimuv intensiivne maaharimine, invasiivsed võõrliigid, 27. põhjaveekogumi 

liigkasutus, mis põhjustab märgalade vähenemist. Põhjaveekogumi süsteemide muutused on 

muutnud veeringet ning see on põhjustanud bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja ohustab 

liike (nt stepi-händpart, harilik tuur, küülik). Doñana rahvuspark on ümbritsetud ka 

põllukultuuride väljadega, näiteks riisi-, maasika- ja jõhvikapõllud. Padur oli 1957. aastal 

ühendatud Guadalquiviriga, kuid nüüd see enam nii ei ole, sest ehitatud on mitmeid tamme, mis 

on taimestikku suuresti muutnud: sootaimed kaovad ja rohumaad laienevad. Padur on tõsises 

ohus ning selle säilitamine tuleb seada esikohale. 

 Pilar González Modino, ühenduse Asociación Primavera Andaluza nimel, 

petitsioon nr 0257/2013 

Doñana on osa Rooma-eelse antiikrahva turdetaanide piirkonnast ning Kreeka geograafi Strabo 

sõnul olid selle piirkonna elanikud ibeerlaste seas kõige haritumad ning seal kujunes välja 

Tartessose tsivilisatsioon, mis oli lisaks bioloogilisele aspektile oluline ka kultuuri ja 

tsivilisatsiooni poolest. Petitsiooni esitaja hoiatas, et gaasihoidlate loomine seab ohtu 
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andaluuslaste emotsionaalse pärandi. Maagaasi ammutamine hõlmab gaasitaskute 

läbitorkamist ja sellega kaasneb ilmselge maavärinaoht ning see teenib energiaettevõtjate 

ärihuve, mitte ei rahulda avalikkuse gaasiga varustamise vajadust. Ohtu on seatud ka 

inimtegevus. Doñanas eelmisel aastal aset leidnud tulekahju näitas, milline oht võib kaasneda 

gaasihoidlate loomisega. 

 Antonio Maíllo Cañadas, kes esindas petitsiooni esitajat Pedro Jiménez San Joséd, 

ühenduse Izquierda Unida de Huelva nimel, petitsioon nr 0051/2013 

Petitsiooni esitaja esindaja väitis, et Doñana ei sobi gaasihoidla asukohaks. See projekt ohustab 

põhjaveekihte ning sellega kaasneb piirkonnas suur maavärinaoht, mis põhjustab ebastabiilsust. 

See mõjutab keskkonda põhjaveekihtide kas siis seadusliku või ebaseadusliku liigkasutuse näol. 

Ta kritiseeris asjaolu, et gaasiprojekt on jagatud neljaks projektiks ning et kõnealuste projektide 

kumulatiivset mõju ei ole hinnatud. Tema arvates tähendab see Doñana aluspinnase erastamist 

ning selle spekulatiivset kasutamist. Ta ütles veel, et ei tohi lubada Doñana hävimist eeskirjade 

rikkumise tõttu, tuleb võidelda põhjaveekihtide reostumise vastu ning ta avaldas lootust, et tänu 

sellele visiidile võtab Euroopa Parlament ja üldsus otsustavaid ühismeetmeid kõnealuse pärandi 

säilitamiseks. Petitsiooni esitaja esindaja sõnul ei ole gaasiprojektide puhul turvalisus tagatud 

ja ei ole tehtud nõuetekohaseid uuringuid, mis näitaksid täielikku seismilist ohutust pärast gaasi 

pinnasesse juhtimist. 

 Rafael Gavilán Fernández, kes esindas petitsiooni esitajat Aurelio González Perist, 

ühenduse Asociación Mesa de la Ría de Huelva nimel, petitsioon nr 0085/2013 

Petitsiooni esitaja esindaja taunis seda, et Andaluusia piirkondlik valitsus on otsustanud, et 

Huelva provints on fossiilkütuste tootmise, ladustamise ja turustamise keskus, ning taunis 

Doñana kasutamist Huelva naftakeemiasaaduste tööstuskeskuse (Polo Industrial Petroquímico 

de Huelva) laiendusena. Kuna selle maagaasi ladustamise võimekus on ületatud, on otsustatud 

puudujäägi leevendamiseks kasutada Doñana aluspinnast. Ta taunis asjaolu, et Repsol on 

Doñana rannikul alates 1995. aastast tegutsenud kontsessioonide „Poseidón Norte“ ja 

„Poseidón Sur“ alusel ilma keskkonnamõju hinnanguteta. Lisaks on ta kriitilisel seisukohal 

asjaolu suhtes, et Enagás, kes tegeleb gaasi ladustamise ja Doñanat läbiva gaasivõrkude 

juhtimisega, kuulub nende äriühingute hulka, kes on otsustanud muuta Doñana 

suuremahuliseks gaasiprojektiks. Ühenduse Mesa de la Ría arvates tuleks koos hinnata mitte 

ainult nelja etappi, millesse Gas Naturali projekt jaotati, vaid neid tuleks hinnata ka koos 

Repsoli ja Enagási praegu arendatavate projektidega. Maagaas on Doñanale ohuks kolme 

äriühingu tegevuse tõttu ning seetõttu tuleb hinnata kõigi nende tegevuste koosmõju, pidades 

silmas nende mõju Doñana haprale looduslikule tasakaalule. 

Petitsiooni esitaja esindaja toonitas, et maagaasi pinnasesse juhtimine Doñanas toob kaasa väga 

suure maavärinaohu, sest aluspinnase geoloogiline olukord on palju keerulisem kui projekti 

Castor puhul. Selle tagajärjel pidi valitsus maksma selle gaasi pinnasesse juhtimise rajatise 

ehitusettevõtjale enam kui 1,3 miljardit eurot hüvitist. Ta taunis lisaks asjaolu, et äriühing Gas 

Natural jaotas oma ladustamisprojekti nelja etappi, et kohalikke ametiasutusi segadusse ajada 

ning et vajalikud keskkonnaload saada. 

Tööstustegevus toimub Huelva elanike läheduses, mis põhjustab piirkonna mahajäämust ning 

selle tegevusega kaasnevad ka tervishoiu- ja keskkonnariskid. Esindaja palus olukorra 

parandamist ja seda, et välditaks Doñana muutumist Huelva naftakeemiakeskuse laienduseks. 
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Seejärel võttis sõna hr Csaky, kes avas küsimuste ja vastuste vooru. Ta selgitas, et Euroopa 

Komisjon võttis Doñana olukorra osas seisukoha, kui alustas 2014. aastal põhjaveekihtide 

liigkasutuse asjas rikkumismenetlust, ning küsis, mida oleks veel võimalik teha. 

Järgmisena võttis sõna hr Castroviejo, et süüdistada Euroopa Komisjoni selles, et menetlused 

ei ole läbipaistvad ja et kodanikke ei teavitata sellest, et kohalikud ametiasutused rikuvad 

eeskirju. Ta nõudis, et ELi rahalised vahendid suunataks kindlasti esmajärjekorras padurate 

taastamisse. 

Hr Maillo rääkis gaasiprojektidest, süüdistades ametiasutusi projektide osadeks jagamises, ning 

huvide konfliktist gaasifirmade ja poliitikute vahel, kes ignoreerivad maavärinaohtu. 

Hr Gavilán Fernández märkis, et gaasiprojekte ei teosta mitte üksnes Gas Natural, vaid ka 

Repsol ja Enagás, mille suhtes keskkonnahinnangut tehtud ei ole. Ta taunis asjaolu, et reostus 

juhitakse Huelva muulilt edasi piki Doñana rannikut. 

Pr Modino nõudis tuhandeaastase etnograafilise ja kultuuripärandi säilitamist: „hesperiidide 

aed“ ja Tartessos asuvad Doñana aluspinnases ja arheoloogia suudab seda dokumentaalselt 

tõestada, mistõttu ei tohiks maagaasi ladustada väärtuslike arheoloogiliste säilmete alla. 

Hr Kyrkos märkis, et Doñanat ohustab süsivesinike kaevandamine, ja küsis, kuidas mõjutab 

selline kaevandamise viis keskkonda. Ta küsis, mida on kohtud projekti neljaks allprojektiks 

jagamise kohta arvanud, milline on Andaluusia ametiasutuste seisukoht selles osas ning kuidas 

gaasi ladustama hakataks. 

Pr Cabezón viitas erinevatele kaitse-eeskirjadele, kuna projektid asuvad eri piirkondades, ja 

rõhutas, et hetkel on käimas ainult projekt „Marismas Occidental“. Ta taunis projektide 

jaotamist ja võimalikku maavärinaohtu, mis tuleneb gaasi juhtimisest kaevandamisel tekkinud 

aukudesse. 

Kohtumine kodanikuühiskonna organisatsioonidega 19. septembril Sevillas 

 Platvorm Salvemos Doñana (Päästame Doñana) ja Ecologistas en Acción (Tegusad 

ökoloogid): Juan Romero ja Abel Lacalle 

Hr Romero selgitas, et tema organisatsioon on vastu Doñana looduskaitseala ja selle ümbruse 

kasutamisele maagaasi hoidla loomiseks, mille raames juhitakse maagaas põhjaveekogumi 

kaudu aluspinnasesse. Teisisõnu ollakse vastu äriühingu Naturgy (Petroleum Oil & Gas España, 

S.A. – Gas Natural Fenosa tütarettevõtja) tööstusliku ladustamise projektile „Marismas“ 

(padurad) ja kõigile selle projekti allprojektidele. 

Ta selgitas, et äriühing päris load ning on tegelenud maagaasi ammutamisega 30 aastat, kuid et 

projekti „Marismas“ raames alustati 2012. aastal pärast uute lubade taotlemist uue tegevusega, 

milleks on maagaasi pinnasesse juhtimine, et seda aluspinnases ladustada. Seetõttu on sellest 

saanud väga suur maagaasi ammutamise ja pinnasesse juhtimise projekt, mis on projektide 

menetlemise ja elluviimise lihtsustamiseks jaotatud neljaks allprojektiks, mis on nimed saanud 

selle järgi, kus need Doñanas asuvad: Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental ja 

Aznalcázar. 
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Allprojekt „Marismas Occidental“ (läänepadurad) asub Doñana piirkonna südames, st 

piirkonnas, mida siiani ei ole olnud võimalik kaitsealale lisada. See on ainus projekt, millel on 

olemas kõik selle elluviimiseks vajalikud load ning projekti raames tuleb teha ära järgmised 

tööd: 

13 olemasolevat puurkaevu tuleb muuta gaasihoidla taristuks. 

Avada ja võtta kasutusele 18 uut puurkaevu, mida kasutatakse kõigepealt gaasi ammutamiseks 

ja seejärel pinnasesse juhtimiseks. 

Ehitada Doñana piirkonda 65 kilomeetri pikkune gaasi torujuhtmete võrgustik. 

Platvorm Salvemos Doñana (Päästame Doñana) on nendele kavatsustele vastu, sest ametlike 

teadusorganisatsioonide koostatud teadusaruanded kinnitavad esilekutsutud seismilisust, mis 

võib olla katastroofiliste tagajärgedega. Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC 

– kõrgem teadusuuringute instituut) ja Instituto Geológico y Minero de España (IGME – 

Hispaania Geoloogia- ja Kaevandusuuringute Instituut) ei ole maavärinaohtu piisava 

kindlusega välistanud. Huelva ülikooli teadlaste aruanded tõestavad, et esilekutsutud 

maavärinaoht on olemas. Nende arvates on selles piirkonnas seismilisus tõestatud fakt. 

Hr Romero sõnul on läbikukkumise kohta olemas pretsedent, nimelt oli Castellónis 

(Hispaanias) sarnane ebaõnnestunud juhtum, kui projektiga Castor juhiti maagaasi läbi 

veekogu. See projekt tühistati 2013. aastal pärast maavärinate lainet. 

Ühendus Ecologistas en Acción on plaanidele vastu, sest Doñana on kaitseala ja Euroopa jaoks 

looduskaitse sümbol. See on biotoopide mosaiik ja elurikkuse reservuaar, kus elab 4800 liiki, 

mis moodustavad 75 % Euroopa elurikkusest. Projektiga „Marismas“ ja selle nelja allprojektiga 

rikutakse Hispaania ja Euroopa keskkonda ja keskkonnamõju hindamist käsitlevaid õigusakte: 

„Kuna nelja allprojekti asukohaks on üks ja sama põhjaveekogum ning samad laamid ja 

murrangud, olen seisukohal, et asjaomase projektiga kaasnev maavärinaoht on piisav, et 

kohaldada ettevaatuspõhimõtet ning takistada projekti heakskiitmist ja elluviimist, nagu on 

varem tehtud teiste projektide või probleemidega, mis oleksid võinud Doñana kaitsmist 

mõjutada.“ Doñanas on ainult üks mõjutatud põhjaveekogum: La Rocina ja Almonte veekogud, 

mis kuuluvad Natura 2000 võrgustikku. 

Ecologistas en Acción tõstis esile neli järgmist rikkumist: 

1) 2006. aastal toimunud programmitöö puhul puudus strateegia (keskkonnamõju strateegilise 

hindamise (KSH) puudumine) 

2) keskkonnamõju hindamise (KMH) killustatus ja koondmõju 

3) esilekutsutud maavärinaohtude analüüsi puudumine (tsiteeritud kohtuasi C-50/09 EL vs 

Iirimaa) 

4) uuritava ala alahindamine. 

 

 World Wildlife Fund (WWF): Felipe Fuentelsaz ja Juanjo Carmona 

Pärast ebaseadusliku põllumajanduse osas aastaid kestnud poliitilist tegevusetust on Doñanale 

elu andev põhjaveekogum ammendumas ning koos sellega kaovad elupaigad ja liigid, mis 

teevad Doñana ainulaadseks. WWFi kaebust on toetanud Andaluusia ombudsman, Hispaania 

ombudsman ja Doñana bioloogiajaam (CSIC). 
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Olukord on eriti murettekitav, kui võtta arvesse selle ala väärtusi, tänu millele ta on pälvinud 

sellised tiitlid nagu rahvuspark (1969), biosfäärikaitseala (1981) ja UNESCO maailmapärand 

(1994) ning Ramsari märgalade konventsiooni rahvusvahelise tähtsusega märgala (1982). 

WWF: olemasolevate avalike andmete kohaselt on paduratesse jõudev vesi vähenenud 

loodusliku tasemega võrreldes 80 % ning 1000 ebaseaduslikku puurkaevu ja 3000 hektarit 

ebaseaduslikke põllukultuure kuivatavad jätkuvalt põhjaveekogumit, millest sõltub Doñana 

ellujäämine. Vee ebaseaduslik ja jätkusuutmatu kasutamine mõjutab tõsiselt Doñana 

looduslikku maastikku ning on põhjustanud elurikkuse kadumist ja laguunide kuivamist. 

Teaduslikud tõendid on näidanud, et veekogude ning Doñana looduslikul alal ja selle ümbruses 

asuvate ökosüsteemide olukord on praegustes kavandamisdokumentides kirjeldatust kehvem, 

sest nende puhul on rikutud Euroopa standardeid, näiteks veepoliitika raamdirektiivi ning 

elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi. Seda tõendavad taimestiku muutumine, laguunide 

kuivamine, mitme kalaliigi kadumine, teatavate linnuliikide haruldasemaks muutumine ning 

eutrofeerumise süvenemine ja võõrliikide levik. 

Kõige rohkem on kahjustatud enim ohustatud veelinnuliikide kaitset, muuhulgas seetõttu, et 

inimesed on muutnud padurate üleujutuste režiimi. ELi direktiividega kohustatakse võtma 

kaitse erimeetmeid elupaikade ja liikide ökoloogiliste vajaduste täitmiseks, et tagada soodne 

kaitsestaatus ning lindude korral nende ellujäämine ja paljunemine nende levikualal. 

Üldiselt on veekogude seisund ja elurikkuse kaitsestaatus Doñanas mõnevõrra negatiivne. 

Doñana veeökosüsteeme survestavad ühest küljest globaalsed muutused ning teisest küljest 

avalduvad nendele kaevandamise ning põhja- ja pinnavee reostamisega kaasnev erisurve. See 

mõjutab otseselt Doñana praegust seisukorda, kuid ei võimalda sellel ka kliimamuutuste mõju 

kompenseerida. 

UNESCO esitas omalt poolt maailmapärandi komitee 2017. aasta otsuses Doñana kohta 

hoiatuse, mille kohaselt ta „võtab murega teadmiseks Guadalquiviri hüdrograafia 

konföderatsiooni 2016. aasta aruande järeldused, milles kinnitatakse, et märkimisväärse osa 

põhjaveekogumite maapõuevarade hetketase ja nende kasutamine kahjustaks samamoodi 

jätkumisel veekogude ja maismaaökosüsteemide head keskkonnaseisundit […]“. Samuti on 

Euroopa Komisjon alustanud rahvusvahelisel tasandil Hispaania vastu rikkumismenetlust 

(WWFi kaebuse põhjal) Doñana kehva veemajanduse tõttu, millega rikutakse lindude ja 

elupaikade direktiive ning veepoliitika raamdirektiivi. 

Doñana vee kehv seisund ajendas WWFi koguma 2016. aastal kokku kõige uuema ja täielikuma 

teabe elupaikade ja liikide kaitsestaatuse kohta ning arvukad teadusväljaanded Doñana 

ökosüsteemide ja veekogude kohta. Paralleelselt korraldati 2016. aasta mais Doñanas vee-

ekspertide õpikoda, kus osales enam kui 20 silmapaistvat teadlast ja tehnikut, et seda teavet 

võrrelda ja täiendada. Eksperdid olid ühisel seisukohal, et Doñana kaitsestaatus on Hispaania 

ja Andaluusia ametiasutuste koostatud Doñanat käsitlevates kavandamisdokumentides 

kirjeldatust kehvem. 

Kogu teave kanti aruandesse „El Estado del Agua en Doñana. Una Evaluación del Estado de 

las Aguas y los Ecosistemas del Espacio Protegido“ (Vee seisund Doñanas. Kaitseala vee ja 

ökosüsteemide seisundi hinnang), mis on siiani üks kõige täielikumaid ja põhjalikumaid 

teaduslikke analüüse, mis koostati põhja- ja pinnavee seisundi kohta Doñanas ja selle kohta, 

kuidas mõjutab seisundi halvenemine selle ala ökosüsteeme. Esiletõstetud mõju hulgas oli 
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nende veelindude populatsioonide vähenemine, kes vajavad heas seisukorras padurat, näiteks 

kriitiliselt ohustatud marmorpart. Düünidega ümbritsetud laguunid (millest enamik on ajutised, 

osa alalised ja mis on üks nendest looduselementidest, mis Doñana nii eriliseks on muutnud) 

kuivavad pidurdamatult. Lisaks on välja surnud 40 % kiililiste ja taolistiivaliste liikidest, kes 

seal elasid. 

Valitsuse ametlike andmete alusel koostatud WWFi analüüsi hoiatuste kohaselt on suur märgala 

toitev põhjaveekogum alates 1970. aastatest drastiliselt vähenenud, mida on aasta-aastalt 

kinnitanud valgala haldamise asutused oma aruannetes. Hetkel kontrollitakse Doñanas vee 

kasutamist nii vähe, et ei ole teada isegi seda, kui palju vett igal aastal kokku põhjaveekogumist 

ammutatakse. Eksperdid tegid omalt poolt järelduse, et Doñana põhjaveekogumi täielikuks 

praegusest liigkasutusest taastumiseks kuluks 30–60 aastat pärast selles piirkonnas vee 

ebaseadusliku ja jätkusuutmatu kasutamise suhtes jõuliste meetmete võtmist. 

Praegust seisundit arvestades tuleb Doñanas võtta kiiresti meetmed, et praegune 

degradeerumise suundumus ümber pöörata. Muu hulgas tuleks teha järgmist: sulgeda 

ebaseaduslikud puurkaevud ja kontrollida põhjavee ammutamist, muuta Doñana ümbruses 

niisutusmeetodid paremaks, vähendada hajureostust, paigutada ümber Matalascañase 

linnaarendusega seotud puurkaevandused ning muuta paremaks Doñanasse jõudva vee 

puhastamine, muutes ka paremaks veemajanduse ning kaasates kohalikke elanikke, näidates, et 

Doñana vee parem seisund on kohalikele elanikele kasulik. 

Põhjavesi on Doñana padurate ja märgalade säilitamiseks keskse tähtsusega, mistõttu sõltub 

nende alade taastamine keskmises ja pikas perspektiivis lisaks muudele teguritele 

põhjaveekogumi nr 27 (Almonte-Marismas – jagatud kehtivas Guadalquiviri vesikonna 

majandamiskavas aastateks 2015–2021 viieks allüksuseks) heast seisundist. WWF järeldas 

Guadalquiviri hüdrograafia konföderatsiooni 2017. aasta aruandes esitatud andmete ja 

graafikute põhjal, et põhjaveekogumi põhjaveetase ei ole taastunud viimasest suurest põuast, 

mis leidis aset 1990. aastate keskel. Rekordilistest sademetest ja eriti niisketest aastatest 

hoolimata on 81,25 % sektoritest praegu sarnases või kehvemas olukorras kui 24 aastat tagasi. 

Kontrollimatu, jätkusuutmatu ja paljudel juhtudel ebaseadusliku niisutussüsteemidel põhineva 

intensiivpõllumajanduse kasv Doñana rahvuspargi ümbruses ohustab selle maailmapärandi 

hulka kuuluva koha tulevikku kõige rohkem. Doñana ümbruses on niisutamisega seotud 

olukorda pidevalt jälgitud rohkem kui kümme aastat, tehes kohapealseid kontrolle ja kasutades 

kaugseire tehnoloogiat (satelliitpildid), et jälgida niisutatava ala suurenemist ja juhtida sellele 

tähelepanu. Doñanat ümbritseva põllumaaga seotud kaoses korra loomiseks kiitis Andaluusia 

piirkondlik valitsus koos keskvalitsusega 2014. aastal pärast seitse aastat kestnud tööd ja 

põllumajandustootjate nõusoleku saamist heaks nn maasikakava ehk maakasutuskava (Plan 

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

Doñana – Doñana metsapiirkonnast põhjas asuvate niisutuspiirkondade majandamise erikava). 

Sellest hoolimata, et ametiasutused rakendasid erikava, laienevad piirkonnas niisutatavad alad 

endiselt. Viimane WWFi koostatud aruanne näitab, et vahemikus 2016–2018 leiti 

maakasutuskava raames 365 uut hektarit intensiivselt niisutatavaid alasid. See uus põllumaa 

lisandub 1680 hektarile, mis tekkis vahemikus 2004–2015. 2015 oli aasta, mil peatati ametlikult 

Doñana ümbruses niisutussüsteeme kasutava põllumajanduse kontrollimatu kasv. 

Üldiselt kasvatatakse suuremal osal uutest niisutatavatest aladest taimi kasvuhoonetes ning 

viimastel aastatel on peamiseks põllumajanduskultuuriks jõhvikas. 
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Selline kasv ei ole murettekitav mitte ainult selle kohese mõju, vaid ka keskpika ja pikaajalise 

mõju tõttu, sest ametiasutused ei takista kasvu ega sulge ennetavalt ebaseaduslikke istandusi, 

kui ametnikud sellised alad tuvastavad või kui WWF nendest teatab. Lisaks on ebaseaduslik 

põllumajandus üldjoontes tulus, sest sellest teenitav tulu on väikestest rahalistest karistustest 

suurem. 

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

ASAJA on Doñana juhatuses ja nõukogus olnud 20 aastat. Tegemist on põllumajandustootjate 

esindajatega ning neile valmistab põhjaveekogumi, põllumajanduse ja karjakasvatuse olukord 

väga suurt muret. Neil ei olnud küll samu andmeid mis WWFil, kuid nad tunnistasid, et pargi 

põhjaosas on probleem, mis on seotud veekaevude avamise lubamisega. Sellest olukorrast tuleb 

leida väljapääs ning seaduslikku ja ebaseaduslikku niisutamist kasutava põllumajandusliku 

tegevuse osas tuleb kord majja lüüa, sest ebaseaduslik niisutamine tekitab seadusliku 

niisutamise jaoks ebaausat konkurentsi. Seadust järgivaid põllumajandustootjaid on rohkem kui 

ebaseaduslikke põllumajandustootjaid ning nad ei kuritarvita oma positsiooni ning nende 

põllumajandustavasid peetakse hoopis säästvateks ja eeskujulikeks (nt Sevilla riisipõld). 

Kõikide põllumajandustootjate ühe mõõdupuuga mõõtmine ei ole õiglane: kaevude sulgemise 

kohta on olemas toimikud ja ametiasutused tegutsevad, kuigi võib-olla toimub see liiga 

aeglaselt. Parki mõjutab kauakestev põud ning selle ümbrust hoiab elus põllumajandussektor. 

Veest rääkimine on põllumajandusest rääkimine ning siinkohal säästvast põllumajandusest 

rääkimine. 

Hr Csaky tänas kõiki sõnavõtjaid vastuste ja selgituste eest ning märkis, et arutelu on olnud 

väga kasulik. Ta tänas kõiki uue esitatud teabe eest, märkis, et Doñana rahvuspargi juhtimine 

on keeruline ning avas küsimuste vooru. 

Pr Estarás selgitas, et tuleb leida tasakaal põhjaveekogumi kaitse ja põllumajandusliku tegevuse 

vahel, ning tänas kõiki sõnavõtjaid oma panuse eest. 

Pr Cabezón küsis, kuidas kliimamuutused tegelikult Doñanat mõjutavad ning kuidas 

ebaseaduslike kaevude probleemi lahendada saaks. Hr Carmona vastas kliimamuutuste kohta, 

et jah, need mõjutavad Guadalquiviri suudmeala ja on põhjustanud Matalascañas ranna 

kadumise, ning palus leida Doñana jaoks kiired lahendused. Hr Fuentelsaz vastas 

ebaseaduslikke kaevusid käsitlevale küsimusele, et valve ei ole piisav (valvurite arvu on 

suurendatud ühelt viiele). Ta palus rakendada ebaseaduslikult niisutatavates 

põllumajandusvaldustes ettevaatusabinõusid ja kaevud ajutiselt kinni panna. Ta ütles, et 

toimikud avatakse menetluse puudumise tõttu ning et kaevusid suletakse ainult siis, kui 

põllumajandustootjatele antakse selle asemel ülekandesüsteemi abil pinnavett. Samuti esitati 

palve sulgeda hektarite kaupa maa-alasid, kus põllukultuuride kasvatamisel kasutatakse 

ebaseaduslikku niisutamist. 

Hr Krykos märkis, et gaasi osas tuleb minna üle puhtale energiale. Ta nõudis, et suletaks 

ebaseaduslikud veekaevud ja arendataks säästvat põllumajandust. Ta küsis ka võimalike lekete 

kohta. Hr Lacalle vastas, et gaasi rõhust tingitud maavärinaoht võib olla ohtlik ning et tõeliselt 

oluline on veenduda selles, kas gaasi tarnimiseks on ikka vaja gaasihoidlat. Ta ütles, et lekked 

on võimalikud ja ilma nõuetekohaste filtriteta tekiks maa-alune reostus. Tema sõnul on ka 

alternatiivseid võimalusi. Projekt olevat spekulatiivne: et hoiustada gaasi ja kasutada seda 

vajaduse korral. Gaasihoidla ehitati ajal, mil eeldati väga suurt gaasitarbimist (2006. aastal), 

ning see ei pruugi enam vajalik olla. 
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Kohtumine Andaluusia piirkondliku valitsuse ametivõimudega 19. septembril Sevillas 

 José Fiscal López, keskkonna ja territoriaalse planeerimise piirkondlik minister 

Doñana on looduslik ala ja see hõlmab ka Doñana rahvusparki, mida on alates 1999. aastast 

hallatud Doñana loodusliku ala nime all (120 000 hektarit). Doñana elurikkus on unikaalne ning 

selle territoorium on koduks sellistele iseloomulikele loomaliikidele nagu ibeeria ilves ja ibeeria 

kääpakotkas. Piirkond on lisaks paljudele muudele kaitse- ja kvaliteedimärgistele kuulutatud 

lindude erikaitsealaks (ZEPA) ja lihtsalt erikaitsealaks (ZEC), see kuulub Euroopa 

ökoloogilisse võrgustikku Natura 2000, on kuulutatud biosfäärikaitsealaks ja kuulub UNESCO 

maailmapärandisse. 

Andaluusia piirkondliku valitsuse jaoks on Doñana keskkonnavaldkonnas kõige tähtsam 

prioriteet. Seda ala haldas varem riik, kuid viimased kümme aastat on seda teinud piirkondlik 

valitsus. Seda ala on inimtegevus alati ohustanud. Hetkel ohustavad Doñanat kliimamuutused, 

gaasiprojekt ja põhjaveekihtide seisund. 

Doñana kaitseala ümbruses on aluspinnases asuvat maagaasi ajaloo jooksul kasutatud ning seal 

asuvad erinevad tegevuskohad, puurkaevud ja gaasitorud, mis kuuluvad energiaettevõtjate 

kontserni Gas Natural Unión Fenosa kuuluvale äriühingule Petroleum Oil & Gas España S.A. 

Viimastel aastatel on nimetatud ettevõtjate kontsern soovinud selles piirkonnas gaasiäri 

laiendada, arendades selleks välja neli uut projekti (Marismas Occidental, Saladillo, Marismas 

Oriental ja Aznalcázar), mis asuvad Huelva ja Sevilla eri omavalitsustes ning millega 

plaanitakse muuta käimasolevat tegevust uute tegevuskohtade (tarastatud füüsilised alad, kus 

asuvad kaevud ja muu taristu), puurkaevude, gaasijuhtmete, elektriliinide ja masinatega ning 

eelkõige uue tegevusega, milleks on maagaasi ladustamine siiani kasutusel olnud gaasitaskutes. 

Kõigi nelja projekti kohta koostati keskkonnamõju sõltumatu hinnang, mille tulemused on 

järgmised 

– Marismas Occidental, mis asub Doñana loodusliku ala piiridest väljaspool. Hoolimata 

asjaolust, et see mõjutab ühte Natura 2000 võrgustiku ühenduse tähtsusega ala, anti sellele 

positiivne keskkonnamõju hinnang (DIA), mille keskkonnaministeerium andis välja 

13. detsembril 2010. aastal riikliku keskkonnamõju hindamise menetluse raames, ning 

positiivne ühtne keskkonnaluba (AAU), mille Andaluusia piirkondliku valitsuse 

keskkonnaministeerium väljastas 15. novembril 2010. aastal. 13. septembril 2015 lisati projekti 

ühtse keskkonnaloa kehtivusele kaks aastat. 10. märtsil 2016. aastal andis projektile 

tegevusload energeetika valdkonnas pädev riiklik ministeerium, mida sel ajal nimetati tööstuse, 

energeetika ja turismi ministeeriumiks (MINETUR) ja mida praegu nimetatakse energeetika, 

turismi ja digitaalarengu ministeeriumiks (MINETAD). 

– Saladillo, mis asub Doñana looduslikul alal. Keskkonnaministeerium andis sellele projektile 

positiivse keskkonnamõju hinnangu (DIA) 15. jaanuaril 2013. aastal riikliku keskkonnamõju 

hindamise menetluse raames. Projekt ei saanud aga luba selle teostamiseks looduskaitsealal 

arendusvälisel maal vastavalt seadusele 2/1989 ning nimetatud luba on vastuolus Doñana 

loodusliku ala loodusvarade majandamiskava ja üldise kasutus- ja halduskavaga. Sellest 

tulenevalt ei olnud võimalik projekti ellu viia. 

– Marismas Oriental, mis asub Doñana looduslikul alal. Keskkonnaministeerium andis sellele 

projektile positiivse keskkonnamõju hinnangu (DIA) 15. jaanuaril 2013. aastal riikliku 
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keskkonnamõju hindamise menetluse raames. 8. jaanuaril 2016. aastal tegi Andaluusia 

piirkondliku valitsuse keskkonnaministeerium otsuse, mille kohaselt ei antud sellele projektile 

ühtset keskkonnaluba, sest seda ei ole võimalik looduskaitsealal heaks kiita ning kuna Doñana 

loodusliku ala haldusnõukogu koostas 14. märtsil 2015. aastal ühtse keskkonnaloa kohta 

negatiivse aruande, mis on tulenevalt Doñana loodusliku ala seaduse 8/1999 artiklist 21 

piirkondliku ministeeriumi jaoks nõutav. Sellest tulenevalt ei olnud võimalik projekti ellu viia. 

– Aznalcázar, mis asub väljaspool Doñana looduslikku ala. Keskkonnaministeerium andis 

sellele projektile positiivse keskkonnamõju hinnangu (DIA) 15. jaanuaril 2013. aastal riikliku 

keskkonnamõju hindamise menetluse raames. 8. jaanuaril 2016. aastal tegi Andaluusia 

piirkondliku valitsuse keskkonnaministeerium otsuse, millega anti sellele projektile ühtne 

keskkonnaluba ning milles võeti arvesse asjaolu, et Doñana loodusliku ala haldusnõukogu 

koostas 14. märtsil 2015. aastal projekti „Marismas Oriental“ ühtse keskkonnaloa kohta 

negatiivse aruande, kus projekti „Aznalcázar“ kohta seisukohta ei esitatud, sest see ei asu 

Doñana looduslikul alal. 

Andaluusia piirkondlik valitsus on seadnud kahtluse alla, kas nelja projekti keskkonnaalase 

koostoimelise ja kumulatiivse mõju kohta on koostatud piisav uuring, eelkõige Natura 2000 

võrgustikku kuuluvatel aladel ja eriti juhul, kui uus tegevus seisneb gaasi alalises hoiustamises. 

Andaluusia piirkondlik valitsus on aastate jooksul suurendanud teadlikkust sellest olukorrast 

erinevate avalike teavitusmenetluste raames, mille on selle teema kohta algatanud sellised 

institutsioonid nagu Euroopa Komisjon (katseprojekt 5081/13/ENVI) ja Andaluusia 

ombudsman (kaebuste lahendamise menetlused 13/1241 ja 16/5654). 

Piirkondlik valitsus lükkas Doñanas asuvad gaasiprojektid tagasi, samuti ei pidanud valitsus 

sobivaks ka Doñanast väljapoole jäävaid projekte. Tegemist on selge seisukohaga, mida 

toetavad Doñana bioloogiajaama (CSIC) uuringud. Dr Miguel de Las Doblas Lavigne (CSICi 

teadlane) uuringu aruandes märgitakse selgesõnaliselt, et Cádizi lahe Hispaania ja Portugali 

rannikualadel toimuvad aktiivsed neotektoonilised protsessid ning et seal on esinenud arvukalt 

korduvaid maavärinaid ja tsunamisid, ning aruandes juhitakse tähelepanu sellele, et gaasitoru 

keskkonnamõju hindamine peab sisaldama üksikasjalikku geofüüsilist/tektoonilist uuringut, 

kus hinnatakse maavärinaohtu. Seetõttu, kuna nelja kõnealuse projekti asukohaks on üks ja 

sama põhjaveekogum ning samad laamad ja murrangud, on asjaomase projektiga kaasnev 

maavärinaoht piisav, et peatada ettevaatuspõhimõttest lähtuvalt selle heakskiitmine ja 

elluviimine kuni kogu projekti hindab piisavalt sõltumatu ja valdkondadevaheline teadlaste 

rühm, nagu on varem tehtud teiste projektide või probleemide puhul, mis oleksid võinud 

Doñana kaitsmist mõjutada. 

Asjaolu, et keskkonnamõju hindamisel ei käsitletud gaasi pinnasesse juhtimisega kaasnevat 

maavärinaohtu, võib tähendada, et põhjaveekogumi reostumisohu hindamist on ignoreeritud ja 

et on eeldatud geoloogilise stabiilsuse tingimuste olemasolu, mis võib tähendada, et hindajad 

on seda ohtu alahinnatud. Minister viitas CSICi aruandele vahejuhtumite kohta, mille on 

põhjustanud Ampostas maagaasi maa-alused hoidlad, mida tuntakse projektina Castor, mis ei 

olnud elujõuline, sest gaasi pinnasesse juhtimisega kaasnes seismiline mõju, mille tõttu pidi riik 

kontsessiooni üle võtma, kuigi projekti keskkonnamõju hindamise aruanne oli positiivne. 

Ettevaatuspõhimõttest tuleks lähtuda kõigi niisuguste algatuste analüüsimisel, mis võivad 

kasvõi potentsiaalselt looduslikud maastikud või keskkonna ohtu seada. Kui (nagu Doñana 

puhul) on tegemist hindamatu väärtusega looduskeskkonnaga ja kui lisaks nendele 
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potentsiaalsetele riskidele võib ohtu sattuda inimeste ja vara füüsiline turvalisus, on 

keskkonnamõju hindamise aruande läbivaatamise taotlemine igati asjakohane. Kuna ühel 

neljast projektist (Marismas Occidental) on juba olemas tegevusluba, on asjakohane ka selle 

rakendamise peatamine. 

Teine Doñana probleem on seotud veega, milles seisneb pargi põhiolemus. Ökosüsteem, mis 

on pargi eluallikas, on hooajaline padur, mis on vihma korral üle ujutatud. Tuleb meenutada, et 

Doñanat toitev põhjaveekogum nr 27 „Almonte-Marismas“ asub Guadalquiviri 

valglapiirkonnas, st kuulub riigi pädevusse. Viimasetest andmetest, mille konföderatsioon 

esitas 2018. aasta juulis, on näha, et seisundi halvenemine on pidurdunud ning et olukord on 

küll veel tõsine, kuid et põhjaveekogumi väiksemaks muutumine on aeglustunud. 

Põhjaveekogumi olukord on seotud pargi ümbruses puudega kaetud metsamaa ja 

põllumajanduse laienemisega. Need tegevused toimuvad nüüd vastutustundlikult, seaduslikult 

ja säästvalt. Kümme aastat tagasi ei olnud see nii ning selleks, et Doñanat mitte ohustada, 

koostati Doñana põhjaosa metsade majandamiskava. Eesmärk oli säilitada säästev 

põllumajandus ja kaitsta Doñanat ning ühendada kõik selle piirkonna huvid. Suletud on 400 

ebaseaduslikku veekaevu ning metsamaal ebaseaduslikult asuvate maatükkide ja kaevude osas 

on võetud õiguslikke meetmeid. Põllumajandustootjatele on viidud pinnavett, suunates selle 

ümber Huelva veehoidlatest, et tagada niisutus ja võimaldada kaevude sulgemist. 

Doñana metsapiirkonnast põhjas asuvate niisutuspiirkondade majandamise 2014. aasta 

erikavaga tagati niisutatava põllumajandusmaa säilimine ja säästlikus, kahjustamata seejuures 

Doñanas vee kättesaadavust. Autonoomse kogukonna pädevuste raames on viidud lõpule 

seadustamise menetlused, andes vee kontsessiooniõigused sellisele põllumajandusmaale, kus 

järgitakse sätestatud kriteeriume. Nende tõhususe tagamiseks on kehtestatud asjakohane 

kontroll. Tegelike pinnaseolude kontrollimiseks on koostatud 226 kontrolliaruannet, mis on 

sanktsioonide määramisele ja juriidilistele/haldusalastele menetlustele eelnev etapp. Lisaks on 

alustatud tööd 80 distsiplinaarmenetluse algatamiseks metsanduse, loata maakasutuse muutuste 

ning maatagastamise asjus, mis mõjutaks kokku 302 hektari suurust maa-ala ning millega 

kaasneks kohustus peatada praegu niisutamiseks kasutatavate valgalade kasutamine. Tinto-

Odiel-Piedras valgalal on suletud 41 ja Guadalquiviri valgalal 254 veevõtukohta (avatud on 294 

lõpetamistoimikut), mis teeb kokku 295. 

14,99 hektomeetri ulatuses Tinto-Odiel-Piedras piirkonnast pinnavee ümbersuunamine aitab 

niisutajaid ning põllumajandusettevõttest Los Mimbrales on saanud riigile kuuluv vara, mis on 

vähendanud kava raames niisutatavat ala enam kui 216 hektari võrra. 

Pargi üldine tervislik seisund on UNESCO sõnul hetkel ühel tasemel püsinud ning taastunud 

on väljasuremisohus liikide, näiteks ibeeria ilvese (projekt LIFE) ja ibeeria kääpakotka arvukus. 

Jõupingutusi tuleb jätkata, kuid Miguel Delibese (Doñana bioloogiajaama endine direktor) 

sõnul „on pargi tervislik seisund hea“ ja see jäävat nii ka eelseisvatel aastatel. Tõsiseid ohte 

siiski on ning selle nimel, et need pöördumatuks ei muutuks, tuleb teha tööd, kuid kõige 

olulisem aspekt on gaasiprojekt, millel puudub senini mõte. 

Hr Csaky avaldas tänu antud selgituste eest. Ta tunnistas Doñana majandamise keerukust ja 

võttis teadmiseks seatud prioriteedid, milleks on ebaseaduslikud kaevud, ebaseaduslik 

põllumajanduslik tegevus, gaasi aluspinnasesse juhtimine ja põhjaveekogumi reostamine. Ta 

tegi ettepaneku arutada neid küsimusi riigi valitsusega eelseisva keskkonnaministeeriumisse 

tehtava visiidi raames Madridis.  
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Hr Kyrkos kinnitas, et minevikus tehtud vead on võimalik heastada ning et ebaseaduslike 

kaevude sulgemisel tuleks olla hoolikam. 

Pr Estarás oli ebaseaduslike kaevude sulgemisega nõus ning leidis, et võetakse mõistlikke 

meetmeid, kuid juhtis gaasi küsimuse osas tähelepanu sellele, et gaasprojekti keskkonnamõju 

hinnang allkirjastati kümne aasta eest tolleaegse keskkonnaministri poolt ja et toona kiitis selle 

heaks Andaluusia piirkondlik valitsus. Ta märkis ka, et kui olukorda tahetakse muuta, tuleb olla 

õigusmenetlustega ettevaatlik, et vältida kohtulikke tühistamisi. 

Minister Fiscal López märkis, et keskvalitsus on teadlik gaasiprojekti negatiivsest mõjust 

keskkonnale, kuid soovis võtta maksimaalse õiguskindlusega meetmeid, pidades silmas 

äriühingu võimalikke tulevasi nõudeid (359 miljonit eurot kahjuhüvitisi). Kõige parem oleks 

algsed keskkonnamõju hindamise aruanded tühistada ja koostada uus hinnang kõigi nelja 

projekti kohta ühiselt. Põhjus, miks kõnealustele projektidele omal ajal luba anti (pidades 

silmas asjaolu, et tegemist oli juba 35 aastat kestnud tegevusega), oli see, et tol ajal olid 

prioriteedid ja mureküsimused teistsugused. Praegu on projekt aga muutunud ning gaasi 

ammutamise asemel tahetakse seda pinnasesse juhtida. Piirkondlik valitsus soovib aga nüüd 

kõrgema teadusuuringute instituudi ja Hispaania Geoloogia- ja Kaevandusuuringute Instituudi 

teadlaste aruannete põhjal astuda sammukese tagasi ja selle küsimuse kõrvale panna. 

3000 hektari ulatuses toimuvat ebaseaduslikku põllumajandust selgitab asjaolu, et suurel osal 

sellest maa-alast kasvatati varem eukalüpti, mille eest 2004. aastal maksid maaharijad 

põllumajandustasusid. Algselt oli see aga ette nähtud puude istutamiseks, kuid praegu on sinna 

istutatud mustikad. Kas need alad on metsa- või põllumajandusmaa? Siiski on piirkondlik 

valitsus ebaseaduslike veekaevude sulgemisel õigusaktide kohaldamisel nii hoolikas kui 

võimalik. 

Kohtumine Andaluusia ombudsmaniga 19. septembril Sevillas 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

Andaluusia ombudsman alustas oma esitlust, selgitades põhjuseid, miks ta hakkas 

omaalgatuslikult Doñana loodusliku ala olukorda uurima, seejärel rääkis ta võetud meetmetest 

ja uurimise käigus tehtud järeldustest. 

Doñana looduslik ala, mis on kuulutatud UNESCO maailmapärandiks ja kuulub Natura 2000 

võrgustikku, asub kahe kontinendi vahel, see ala on Euroopa ja Aafrika lindudele 

läbilendamiseks, poegade kasvatamiseks ja talvitumiseks erakordne koht ning selle loomastik 

on väga rikkalik ja mitmekesine. See ja rikkalik taimestik moodustavad koos ainulaadse 

ökosüsteemi, mida peetakse Euroopa suurimaks ökoloogiliseks reserviks. Siiski ei ole see 

takistanud tegevuste ja taristuprojektide elluviimist, mis on tekitanud muret ohtude pärast, mis 

võivad nendega kaasneda selle ainulaadse ala kaitsmise ja säilitamise jaoks. Pargi arenduse 

tõttu on ombudsman võtnud eri meetmeid, et kaitsta Andaluusia kodanike põhiõiguseid, 

sealhulgas õigust nautida inimväärset ja sobivat keskkonda. 

Esimene neist põhjustas muret juba aastaid tagasi ning oli seotud pargi märgalasid toitva 

põhjaveekogumi seisundiga, mis on selle keskkonnaalase ja ökoloogilise väärtuse jaoks ülimalt 

oluline. 
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Teine küsimus oli seotud ühe niisuguse gaasiettevõtja tegevusega, kes on aastaid kaitsealal ja 

selle ümbruses erinevaid kaevandusväljasid kasutanud ning kes kavandas gaasijuhtme rajamist 

niisuguste tegevuskohtade ühendamiseks ehitatava taristuga, mis on vajalik selleks, et kasutada 

olemasolevaid kaeve pinnasesse juhitava gaasi ladestamiseks. 

1. Doñana põhjaveekogumi seisundi osas seisab ombudsman silmitsi pädevuste 

jagunemise probleemiga, sest nimetatud põhjaveekogumi viimase taseme seire ja 

järelevalve on sellise organisatsiooni (Guadalquiviri hüdrograafia konföderatsioon) 

kanda, mis jääb riigi ametiasutuste organisatsioonilise üksusena välja ombudsmani 

institutsiooni pädevusalast, mis piirdub Andaluusia autonoomse piirkonna 

ametiasutuste järelevalvega. 

Selle raskuse ületamiseks kasutas ombudsman riikliku ombudsmaniga koostöö 

tegemiseks olemas olevaid mehhanisme ja edastas nimetatud institutsioonile oma mure 

põhjaveekogumi seisundi pärast ning taotluse, et hinnataks võimalust konföderatsiooni 

üle järelevalvet teha. Riiklik ombudsman algatas taotluse põhjal uurimise. Lisaks 

alustas ombudsmani büroo meetmete võtmist ka piirkondlike ametiasutuste suhtes, 

täpsemalt piirkondliku keskkonnaministeeriumi suhtes, lähtudes eeldusest, et just 

kõnealustel ametiasutustel on Doñana loodusliku ala kaitsmise pädevus, mis kohustab 

neid võtma ennetava hoiaku mistahes olukorra suhtes, mis võib nimetatud kaitseala 

säilimist ohustada. Sekkumise tulemusel võeti vastu resolutsioon, milles kutsuti 

piirkondlikku keskkonnaministeeriumit üles võtma Guadalquiviri hüdrograafia 

konföderatsiooni suhtes meetmeid, et nõuda niisuguste meetmete võtmist, mis on 

vajalikud Doñana põhjaveekogumi kvaliteedi ja veehulga taseme hoidmiseks. Samuti 

nõuti piirkondlikult ministeeriumilt, et koostöös konföderatsiooni ja piirkonna kohalike 

ametiasutustega võetaks meetmeid, et lahendada peamised kõnealuse 

põhjaveekogumiga seotud probleemid, nimelt põhjaveekogumi liigkasutustest tingitud 

ohud, mida põhjustavad põllumajandusettevõtetes ebaseaduslikult avatud kaevud, 

lubatud ammutamispiiride ületamine seaduslike kaevude omanike poolt ning 

põhjaveekogumist vee ammutamise suurendamine, et juhtida seda Doñana loodusliku 

ala ümbruses asuvatesse turismikeskustesse. 

2. Doñanasse gaasijuhtme ja gaasihoidla rajamise projekti elluviimisega kaasnevate 

ohtude osas leidis ombudsman, et tegemist on projektiga, mis valmistab tõsist muret 

suurele osale Andaluusia elanikkonnale, keskkonnakaitsjatele, erinevatele poliitilistele 

rühmitustele ning teaduskogukonna erinevatele liikmetele ja institutsioonidele. Suur osa 

projektist toimub Doñana looduspargis, ülejäänud osa Doñana rahvuspargiga 

külgnevatel aladel ning igal juhul viiakse projekti ellu keskkonnas, mis on nendest 

kaitsealadest lahutamatu. Ombudsman leidis, et Doñana gaasijuhtme projekti 

elluviimine ei ole ettevaatuspõhimõttest tulenevalt kooskõlas vajadusega tagada 

Doñana loodusliku ala säilitamine ja kaitse, ning nõudis seetõttu projekti lõplikku 

peatamist, põhjendades seda järgmiste asjaoludega. 

 Esiteks ei ole enne projekti elluviimiseks vajalike lubade andmist koostatud nelja 

kavandatava osa kohta ühist hindamist vastavalt Euroopa Liidu õigusele. Vajalik on 

ühine hindamine, mis võimaldaks teha vajaliku analüüsi selle kohta, kuidas projekt 

võib Doñana loodusliku ala kaitsealusele ökosüsteemile kumulatiivselt mõjuda ja 

milline on projekti koostoime. 
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 Teiseks, nagu nähtub CSICi aruandest, ei ole projekti nelja eraldi osa kohta koostatud 

keskkonnamõju hindamise aruannetes „tehtud kindlaks ega hinnatud gaasi 

aluspinnasesse juhtimisega kaasnevaid ohtusid“. Seda hoolimata asjaolust, et 

piirkondlik valitsus märkis, et: „gaasi pinnasesse juhtimise protsess võib põhjustada 

seismilisust ning et seismilisuse hindamine oleks tulnud keskkonnamõju hindamise 

aruandesse lisada“. 

 Kolmandaks jõudis riiklik ombudsman pärast Hispaania Geoloogia- ja 

Kaevandusuuringute Instituudi saadetud aruande analüüsimist järeldusele, et 

projektide asukoht ei pruugi olla ideaalne ning et Doñanas gaasi ammutamise ja 

hoiustamise projektide teostatavusega seotud küsimusi ei ole piisavalt käsitletud. 

Loodusliku ala säilitamine ei saa põhineda ainult iga hinna eest selle ökoloogiliste väärtuste 

kaitsele suunatud meetmete võtmisel, vaid nende väärtuste kaitse tuleks kombineerida selle ala 

ümbruses elavate inimeste majandusliku ja sotsiaalse arengu seadusjärgsete õiguste kaitsega. 

Seetõttu peaks Doñana põhjaveekogumi kaitse saama ühitada piirkonnas elavate 

põllumajandustootjate ja karjakasvatajate vajaduste täitmisega ning lähedal asuvate asulate 

turismi ja tööstuse arenguga, kuid ebaseaduslik ammutamine tuleb lõpetada. 

Doñana gaasijuhtme ja -hoidla projekti osas leidis ombudsman, et ei ole piisavaid põhjuseid, 

mis õigustaks projektiga kaasnevate ainulaadse ökosüsteemi säilitamisega seotud riskide 

võtmist, ning ta kinnitas, et ettevaatuspõhimõte on üks Euroopa keskkonnaõiguse telgedest, 

ning järeldas seetõttu, et kui ühele kaalukausile asetada hüved ja huvid, mida projektiga 

saavutada soovitakse, ning teisele kaalukausile Doñana loodusliku ala ökoloogilised väärtused, 

ei ole kahtlustki, kuhu poole kaal kaldub: terve mõistuse ja nõuetekohase ettevaatuse poole. 

Hr Csaky tänas sõnavõtjaid vastuste eest ning avas küsimuste ja vastuste vooru, küsides kas 

Andaluusia ombudsman ja riiklik ombudsman on oma analüüsides ühel meelel põhjaveekihtide 

liigkasutuse osas ja vajaduse osas koostada nelja gaasiprojekti kohta ühine hinnang. Andaluusia 

ombudsman vastas, et jah, neil on ühesugune seisukoht põhjaveekihi säilitamise osas ning 

vajaduse osas nelja gaasiprojekti selliselt ühiselt hinnata, et hindamise raames koostataks ka 

seismilisuse hinnang. 

Hr Krykos tänas neid vastuste ja esitluse eest. 

Neljapäev, 20. september 2018 

Doñana rahvuspargi külastamine Huelvas 

20. septembril külastas delegatsioon Doñana rahvusparki, nendega olid kaasas Andaluusia 

piirkondliku valitsuse keskkonna ja maaplaneerimise piirkondlik minister José Fiscal López, 

Doñana looduspargi direktor Juan Pedro Castilian, Andaluusia piirkondliku valitsuse 

looduskeskkonna ja kaitsealade haldamise peadirektor Javier Madrid ning Doñana 

bioloogiajaama endine direktor (1988–1996) ning Doñana loodusliku ala haldusnõukogu 

praegune esimees Miguel Delibes de Castro. 

Liikmed tutvusid eri ökosüsteemidega: rannaluited, männik ja võserik, kaldaalad ja pilliroog 

ning padurad. Ringkäigu jooksul läbiti jõeäärne mäestik (Montaña del Río) ja jõuti Cangrejo, 
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Travieso ja Caño Guadiamari piirkondadesse ning Coto del Rey piirkonda. Külastuse marsruut 

oli järgmine: 

El Rocío – Coto del Rey (võserik koos korgitammepuistuga) – Caño Guadiamar (padurad) – 

Travieso (padurad) – Cangrejo (padurad) – Cherry (padurad) – Brenes (padurad) – Montaña del 

Río (männik ja padurad) – Marismillas (männik) – Inglesillo – luited ja rand – Cerro de los 

Ánsares (luited, pilliroog ja padur) – El Puntal (võserik, kallas ja padur – bioloogiajaam (võserik 

ja kallas) – Los Sotos (võserik ja kallas) – La Rocina külastajakeskus. 

Pargi direktor Juan Pedro Castellano selgitas mitmeid asju. 

Ta selgitas, et kevadel Rocío palverännaku ajal läbib Doñana rahvusparki miljon inimest ning 

et nädalalõppudel võib külades olla kuni 200 000 inimest. Palverännak on väga oluline, sest 

tegemist on traditsioonilise liikumisega, mis tekitab pargi haldajatele palju tööd. Doñana maad 

kasutatakse traditsiooniliselt karjamaana, st hobuste ja lehmade karjatamiseks. Coto del Rey 

piirkonnas, mis on võserik, on nähtud ilveseid, kuigi üsna harva. Mändide all kasvab 

mastikspistaatsia ning ala näeb eri aastaaegadel erinev välja, muudatused on seotud sellega, kui 

kaugel on taimestik põhjavee tasemest; külastuse hetkel oli kõige kuivem aastaaeg. Padur 

ujutab sügisel üle ning on jaanuaris ja veebruaris täiesti vee all, varakevadel hakkab see 

kuivama ja suveks on padur täiesti kuiv. 

Doñana pargis on 75 valvurit ja seal töötab kokku enam kui 120 inimest. Rahvuspargis 

piiratakse eraisikute külastusi ning külastuslubasid väljastab eraettevõtja, kes külastamist 

haldab. 

Rühm peatus pargi kaardi juures, et näha, kus parasjagu asuti. Park on 120 000 hektari suurune, 

savine ala on talviti üle ujutatud, savi on jõudnud sinna tänu üle kallaste ujutavale jõele ning 

liiva on piirkonda kandnud meri. Rühm liikus lõunasse Guadalquiviri äärde ning ringkäik 

lõpetati Matalascañases. 

Erinevate ökosüsteemide vahel tuleb vahet teha: liiv on väga läbilaskev, savine piirkond seda 

ei ole. Padur ja selle pinnavesi sõltuvad vihmast, mitte maa-aluste põhjaveekogumite veest. 

Doñana kasutamine on reguleeritud ning eri piirkondade kaitsetase on erinev (park, 

puhvervöönd ja üleminekuala). 

Doñanat hakati kaitsma 1960. aastatel, kui kaitse alla pandi märgalad, mis muidu oleks 

kuivatatud, sest tegemist oli ebatervisliku piirkonnaga, kus levis malaaria, ja liivane osa päästeti 

eukalüptide istutamisest. Taastatud on varasemalt ümberkujundatud piirkonnad, samuti taastati 

ja ühendati uuesti jõega varasemalt haritud nn galeegi padurad (Marisma gallega). 

Eukalüptiistandused on kõrvaldatud. Rahvuspargis on piirkondi, mida ümbritsevad 

teraviljapõllud. Rahvuspargis on 30 000 hektarit märgala ja looduspargis, kus tegeletakse 

põllukultuuride kasvatamise ja vesiviljelusega, on veel 20 000 hektarit. 

Doñana 2005. aasta veevarude taastamise projektiga sundvõõrandati talud, kus enam 

põlluharimisega ei tegeletud, kõrvaldati kuivenduskraavid ning taastati vana Travieso kanal 

(Caño Travieso). Selle protsessi raames taastati ka Caracolese talu. 2012. aastal restaureeriti 

Travieso kanal, mis on juhtinud vett tervesse padurasse ja kus pesitseb endiselt palju parte. 

Caracoles on pargis asuv põllumajanduslik enklaav, kus saab isegi jahti pidada. Pargi servas 

haritakse riisipõlde (regenereeritud padur), mis ujutatakse üle, kui parki kuivendatakse, ning 

seal pesitseb palju linde. Riisipõldude ja pargi koostoime on märkimisväärne. Entremurose 
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kanalis kogunevadd suured talvituma suunduvad veelindude kolooniad, kes on sinna saabunud 

Põhja-Euroopast või on tagasiteel Aafrikast. Entremurose kanalisse tuleb vesi Guardiamari 

jõest. Osa kanali seinast muudeti madalamaks, et tekitada ühendus paduraga, kuid seda tehti 

suure ettevaatusega, et säilitada vee kvaliteet. Vesi voolab mööda taastatud Travieso kanali 

voolusängi. Voolab läbi Lucio del Cangrejo. Doñana padura põhjavee taastamiseks toimus kaks 

sekkumist: Travieso kanal (lõppenud) ja Guardimari kanal, mida ei viidud lõpuni, sest teadlased 

soovitasid seda mitte teha. Eelistati teha töid, mis võimaldavad jõe lüüside kaudu läbilaskmist. 

Paduril on väikesed kõrgendikud, ebaühtlane maapinnas, mis pakuvad loomadele pelgupaika, 

ning nõod, kus voolab vesi, ja kanalid, mille kaudu vesi padurast ära voolab. Doñana on 

Euroopas kõige suurema elurikkusega park, kus asub 35 erinevat elupaika (vastavalt elupaikade 

direktiivile), ning Doñana rahvuspargis ei tegeleta põllumajandusega, seal ei ole gaasipuurauke 

ega gaasirajatisi. 

Seejärel liikus delegatsioon Doñana bioloogiajaama (CSIC), kus peeti teadlastega 

ümarlauaarutelu. 

Neljapäev, 20. september 2018, ümarlaua kohtumine teadlastega Doñana bioloogiajaamas 

(teadusnõukogu) 

 Dr Jordi Figuerola, Doñana bioloogiajaama (teadusnõukogu) teadusuuringute 

asedirektor 

Hr Figuerola selgitas Doñana olukorda veevarustuse seisukohast. Ta selgitas, et pikaajalisi 

muutusi on näha laguunide seisundis, sest nende veetase oleneb maa-aluse põhjavee tasemest. 

Veetaseme ajalugu uurides on näha, et põhjavee sügavus on üldiselt langenud, viimase 20 aasta 

jooksul on see negatiivne suundumus olnud selge ning selle tõttu on laguunid aastas vähem 

päevi üle ujutatud, sest veeperiood lüheneb. Laguunid kuivavad (Laguna del Brezo, Charco del 

Toro). Taimestik täidab järk-järgult alalisi laguune. Sellistes laguunides nagu Santa Olalla on 

vett ainult siis, kui sajab, kuigi varem oli seal vett kogu aeg. Guadalquiviri vesikonna 

majandamiskavas öeldakse, et Doñana laguunide seisund on soodne, kuid põhjavee intensiivne 

kasutamine on mõjutanud ökosüsteemi teatavates väga olulistes kohtades. Nende seas võib 

mainida mageveekanalitesse pääseva veehulga vähenemist, paljude väikeste märgalade 

loodusliku üleujutusaja muutumist ning osade märgalade soolsuse tasakaalus toimunud 

muutusi. See toob kaasa teatavate liikide arvukuse vähenemise, näiteks kiililised ja pardid. 

Teine Doñana märgalade probleem seisneb selles, et sinna jõuab liiga palju toitaineid või 

põllumajanduslikke väetisi sisaldavat vett ja et mürgist vett on liiga palju, Doñana märgalad 

eutrofeeruvad kiiresti ning lämmastiku ja fosforiühendite hulk kasvab eksponentsiaalselt. 

Põhjaveetase alaneb ning ammutamine ei ole enam jätkusuutlik. Lisaks kinnitas ta, et põhjavee 

ammutamise tase on kasvanud. Düünidega ümbritsetud ja alalised laguunid kaovad, alles jäävad 

hooajalised laguunid, mis sõltuvad sademetest. Teaduslike tõendite põhjal on võimalik 

järeldada, et Doñana looduslikul alal ja selle ümbruses asuvate ökosüsteemide ja veekogude 

olukord on Guadalquiviri vesikonna majandamiskavas kirjeldatust kehvem. Seda tõendavad 

taimestiku muutumine, laguunide kuivamine, mitmete kalaliikide ja kiililiste liikide kadumine, 

teatavate linnuliikide haruldasemaks muutumine ning eutrofeerumise süvenemine ja 

invasiivsete võõrliikide levik. 

 Dr Carlos Mediavilla ja Santiago Martin Alfageme, Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME – Hispaania Geoloogia- ja Kaevandusuuringute Instituut) 
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Hr Mediavilla ja hr Alfageme selgitasid, et Doñana piirkonna gaasiprojektidel on olemas 

keskkonnamõju hindamise aruanne ning et hetkel on need projektid avaliku arvamuse surve all. 

Nad selgitasid, et põhjaveekogumi nr 27 süsteem on osa Guadalquiviri veesüsteemist ning et ei 

ole kahtlust selles, et põhjaveekogumi, st põhjavee tase langeb. Ametiasutused peaksid võtma 

meetmeid ja sekkuma ohutusmeetmetega, et põhjaveekogum säiliks. Doñana tegelik probleem 

seisneb ebaseaduslikult niisutatavates alades. Põhjavee intensiivne ammutamine niisutamiseks 

ning asjaolu, et niisutamine on konkreetsetesse kohtadesse koondunud, on põhjustanud 

põhjaveetaseme märkimisväärse languse, loodusliku taastumise vähenemise ja selle 

asendamise kunstliku taastamisega, kohalikul tasandil on see toonud kaasa hüdraulilise 

gradiendi ja põhjavee voolusuuna ümberpöördumise, mis soodustab sooldumist. 

 Francisco Manuel Alonso Chaves ja Antonio Rodríguez Ramírez (Huelva ülikool) 

Doñana kuulub Pürenee poolsaare lõunaosa seismiliste piirkondade hulka. Doñana 

geomorfoloogiline ülesehitus on tingitud tektoonikast ning sellel alal asub kaks murrangut: 

suundadel edel-kirre ja loe-kagu. Huelva maakonna maastik on tingitud arvukatest 

tektoonilistest joontest, mida kajastab jõestik. Jooned on vastavuses murrangutega, mis 

ulatuvad aluspõhjast pinnaseni ja läbivad kvaternaarseid setteid. Need tõendid näitavad, et 

piirkonnas toimub tõesti tektooniline tegevus. Hispaania Geoloogia- ja Kaevandusuuringute 

Instituudi (IGME) enda kaardid tõestavad, et gaasitegevuspiirkonnas on murrangud. 

Tektoonilist tegevust on näha isegi holotseensetes moodustistes (10 000 aastat vanad). Kuidas 

võib gaasiprojekt põhjaveekogumit ja pinnavett mõjutada? Põhjaveekogum on seesmiselt väga 

kergesti haavatav: Doñana põhjaveekogumit gaasirajatistest eraldav savi on väikese 

läbilaskvusvõimega, mis võimaldab teatavat voolu. Murrangute ja muude pinnakatkestuste 

esinemine soodustab veevahetust, millega kaasneb reostumisoht. Gaasitegevuspiirkond asub 

väga tundlikel aladel ja see mõjutab hooajalisi laguune ja jõgesid (La Rocina, El Partido, 

Cañada Mayor), mis on Doñana veevarustuse seisukohast väga olulised. See hüdrodünaamiline 

süsteem, eriti selle põhjaveekihi suubumise piirkonna lähedal asuv osa, on väga haavatav ning 

gaasiettevõtete tegevus toimuks just siin. Gaasiväljad on olnud suletud 5 miljonit aastat, sinna 

on võimalik surugaasi juhtida, kuid kui rõhk on liiga suur, toimub pragunemine – ei tasu 

unustada Lissabonis 1765. aastal toimunud maavärinat ega 10 000 aasta jooksul aset leidnud 

13 tsunamit. Tuleb luua varajase hoiatamise projektid ning keskkonna kohta on vaja rohkem 

teada saada. 

Lisaks põhjaveekogumi probleemile esineb ka liigkasutust ning põllumajandusliku tegevusega 

kaasnev reostus; põhjaveekogumi veetaseme langemise tõttu kaovad looduslikud lätted või 

allikad, mis on suviti väga olulised, sest need toovad põuaperioodil vett, 99 % allikatest on 

kadunud, samuti on kadunud arteesia kaevud. Põhjaveekogumisse jõuab vesi äravoolavast 

pinnaveest ning hetkel ei juhi Huelva jõed Doñana märgalade ökosüsteemidesse vett, mistõttu 

laguunid kaovad. Huelva maakonna valgala on ainus Doñanasse jõudva pinnavee allikas ning 

seda ohustab suuresti põhjavee survetaseme langemine põhjaveekogumis. Marisma padur 

liivastub jõudsalt, sest valgalasid hallatakse kehvasti. Kui Doñana veevarustuse jaoks oleks 

hakatud koguma sademevett (mis oli ette nähtud Doñana 2005. aasta kavas), oleks sellest 

saanud pargi jaoks oluline veeallikas, sest selle ühendus Guadiamari kanaliga Doñana 

rahvuspargis oli väga oluline selleks, et pinnavesi jõuaks põhjapoolsesse padurasse (Marisma 

Norte), seda eriti väheste sademetega perioodidel. Kaevandustegevus on põhjustanud 

raskmetallireostuse, lisaks purunes 1998. aastal rikastamisjäätmete hoidla tamm. Selle 

tulevikus uuesti avamine oleks taaskord tõsine oht. 
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Kokkuvõttes tuleb võtta arvesse arvukaid rünnakuid, mis Doñanat ohustavad, ning vastavate 

ametiasutuste ebatõhusa tegevuse osas tuleb võtta asjakohased meetmed. Euroopa ei saa endale 

lubada luksust kaotada see loodus- ja kultuuripärand. 

 Prof dr Cesar Ranero ja dr Arantza Ugalde, maapõue pildistamisega tegelev Barcelona 

keskus (Centre for Subsurface Imaging), Hispaania teadusnõukogu – CSIC 

Hr Ranero ja pr Ugalde tutvustasid esmalt oma kutsealast pädevust ja eksperditeadmisi 

seismilisuse valdkonnas (seoses selliste projektidega nagu Castori gaasihoidla Tarragonas). 

Hispaania Riikliku Geograafiainstituudi (IGN) ametlikule seismilisele kataloogile tuginedes 

selgitasid nad hiljem, et Andaluusia kontekstis on Guadalquiviri valgala seismilisuse tase 

madal. Ametlike seismilisuse ohu kaartide (IGN 2012) kohaselt on Marismase projekti 

läheduses asuva Guadalquiviri valgala puhul tippkiirenduse väärtus ~ 0.1. Kõige suurem 

tippkiirendus esineb Granadas (~ 0,24). Marismase piirkonnas ei ole viimase kolmekümne aasta 

jooksul, mil seal on gaasi ammutatud (k.a viis aastat maapinda juhtimise katseid), esinenud 

suuremat seismilisust kui magnituudiga 2,9. Kohaliku seirevõrgustiku tegevuse jooksul 

(31.10.2016–17.9.2017), mis hõlmas ka maapinda juhtimise katseid, ei registreeritud 

võrgustikust 25 km raadiuses ühtki maavärinat. Seismilisuse uuringutes tehti kindlaks, et 

suurim esilekutsutud maavärin võib olla magnituudiga kuni 3,5, mis piirkonna loomulikule 

seismilisusele täiendavat maavärinaohtu ei kujuta. Piirkonna suured tektoonilised murrangud 

ei ole olnud aktiivsed viimased 6–7 miljonit aastat. Soledad Cabezón avas küsimuste vooru 

ning märkis, et viimase kahe esineja seisukohad on maavärinaohu suhtes erinevad; ta selgitas, 

et IGME hindas piirkonnas maavärinaohtu 2010. aastal, kuid pidas küsitavaks, kas olukord oli 

veel samasugune 2017. aastal, kui luba anti. Pr Cabezón selgitas, et vesi on tulevik, elu ja 

majanduslik areng ning et ametiasutused soovivad parki säilitada ja kasutusviiside vahel hea 

tasakaalu saavutada. Ohtude osas on võetud positiivseid meetmeid, näiteks 

põllumajandusettevõtte Los Mimbralese puhul ja Corona Norte maakasutuse kava puhul. Ta 

ütles, et ohtudega tegeletakse. Looduspargis on inimtegevus säästlikumaks muudetud. 

Florent Marcellesi rääkis Doñana veeprobleemidest ning gaasiprojekti esilekutsutud 

seismilisusest tingitud maavärinaohust. 

Teadlased vastasid talle, et Castori projekt oli teistsugune ja et seismilisuse põhjustas murrangu 

lõhenemine, mitte esilekutsutud seismilisus. Murrang liikus, sest rõhk muutus gaasi pinnasesse 

juhtimisel, ning nüüd on gaasiväli suletud. 

Seismilisuse probleeme ei tekiks, kui pinnasesse juhitud gaasi rõhutasemega seotud 

tingimustest peetakse kinni – projektist Castor on saadud omad õppetunnid. 

Neljapäev, 20. september 2018, Saladillo kaevu ja Marismase gaasirajatise külastamine 

Almontes (Huelva) koos äriühinguga Gas Natural Fenosa – Naturgy 

 Javier Garcia (Naturgy tegevusosakonna juhataja), Francisco Velasco Heredero 

(projektijuht) ja Santiago Ledesma Mateo (tehnik) 

Doñana looduspargi lähiümbruses on maagaasi toodetud enam kui 30 aastat ning selle raames 

on järgitud ohutustingimusi ja vahejuhtumeid ei ole olnud. Äriühingu peamine eesmärk on 

taristu ajakohastamine, et saavutada suurem ohutus ja jätkusuutlikkus. Teine eesmärk on 

uuendada ja laiendada taristut, et ammutada ülejäänud gaas ja kasutada seejärel seda hoidlatena. 
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Tegevused jaotati neljaks allprojektiks: Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas Occidental 

ja Saladillo.  

• enamik puurkaeve on juba olemas ja uusi kaevusid puuritaks vaid juba kasutusel olevatesse 

asukohtadesse; 

• võimaluse korra kasutataks olemasolevaid torujuhtmeid ja rohkem kui 60 % laiendustest 

oleksid juba olemasolevate torujuhtmete uuendused; 
 

• uus 20 km pikkune gaasijuhe, mis ühendab puurkaeve, asub rahvuspargist väljaspool ning 

selle trass kulgeb mööda sillutamata teid, tuletõkkeid ja radasid. Need ei asu kunagi loomade 

rändeteedel ega pesitsemis- ja talvitumisaladel, torujuhtmete kulgemisteed valiti sihilikult, et 

hoiduda erilist huvi pakkuvatest looduslikest aladest; 

• ehitustöid ei tehta ajal, kui enamik tundlikke liike on bioloogiliselt kõige aktiivsemad. 

Valitakse trass, mille keskkonnamõju on kõige väiksem, ning taimestikule ja loomastikule 

avalduva mõju minimeerimiseks võetakse arvukaid meetmeid: taasmetsastamine (11 ha) ja 

ilveste elupaiga taastamine (küülikute vabadusse laskmine jms); 

• olemasolevaid gaasivälju kasutatakse maa-aluste hoidlatena, mistõttu ei ehitata uusi hoidlaid. 

Need gaasireservuaarid asuvad 1000 m sügavusel ning põhjaveekogumit eraldab 

gaasireservuaarist 800 m paksune läbilaskmatu savikivi kiht. Igasuguse põhjaveele avalduva 

mõju tuvastamiseks on olemas gaasilekete kontrollimise võrgustik ning põhjaveekogum on 

tootmistorudest mitme tõkkega täielikult eraldatud. 

Keskkonnamõju hinnangus (KMH) järeldati ja kinnitati selgesõnaliselt, et mõju on Natura 2000 

võrgustikuga kooskõlas. Meil on keskkonnaohutuse kava, mis hõlmab kogu projektitsüklit ning 

kus käsitletakse kõiki ennetus- ja parandusaspekte. See, et piirkonnas on 30 aastat gaasi 

toodetud, ei ole kuidagi järgnevat mõjutanud. 

• gaasihoidla sobivust näitab asjaolu, et reservuaarides on maagaasi säilitatud 6 miljonit aastat. 

Teisalt on alates 2005. aastast läbi viidud ja rahvusvaheliste ekspertide analüüsitud pinnasesse 

juhtimise katsed kinnitanud gaasihoidla sobivust. Tõhususe on taganud looduslik geoloogiline 

struktuur. Tingimust, et Marismas-Almonte põhjaveekogumit ei tohi mõjutada, on peetud 

esmatähtsaks ning korraldatud on mitu geoloogilist, hüdroloogilist, seimilist, geotehnilist ja 

hüdrogeoloogilist hindamisuuringut. Mitmes aruandes on hinnatud eri tüüpi riske, sealhulgas 

maavärinaohtu. Projekt asub ühes kõige madalama seismilisusega piirkondadest Andaluusias. 

Esilekutsutud seismilisuse oht jääb praegustest looduslikest seismilisuse künnistest allapoole, 

mis tähendab, et lisaohtu ei teki. Rajatised on kavandatud selliselt, et need peaksid seismilistele 

mõjudele vastu. Selleks on võetud arvesse esinemissagedust 5000 aasta jooksul. Kasutusele on 

võetud seismoseire võrgustik ja valgusfoori süsteemi protokoll, mille järelevalvet korraldab 

riiklik geograafiainstituut (kes vastutab Hispaanias seismilisuse jälgimise eest), ning välistatud 

on see, et Cádizi lahes tekkivad tsunamid võiksid ala ohustada. 

Gaasihoidlad täiendaksid Hispaania gaasivõrgustikku, suurendades Hispaania gaasireservi ning 

võimaldades täita 10 % Andaluusia gaasivajadusest. Projekt „Marismas“ täiendaks riiklikku 

hoiustamist ning seda on käsitletud gaasi- ja elektrisektori riiklikes kavades. Maa-alune 

gaasihoidla on ainus Lõuna-Hispaania gaasihoidla, kuhu jõuab märkimisväärne kogus 

Alžeeriast imporditud gaasi. 
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Keskkonnaministeerium on mitu korda rõhutanud, et keskkonnamõju hindamise menetlus 

toimus nõuetekohaselt. Euroopa Komisjon ei ole tuvastanud Euroopa õigusaktide rikkumist. 

Ehitustööd jaotati neljaks projektiks, võttes arvesse nende keskkonnanäitajaid ja järgides 

keskkonnaministeeriumi suuniseid. Kõnealused neli projekti esitati üheaegselt ning nende üle 

tegid järelevalvet nii piirkondlikud kui ka riigi ametiasutused. Lisaks hõlmas keskkonnamõju 

hinnang Natura 2000 võrgustiku mõjuanalüüsi ning kumulatiivset koostoimelist mõju. Lisati 

nõuetekohane seismilisuse hinnang. Viimase 30 tegevusaasta jooksul ei ole seismilisust 

registreeritud, seevastu projekti Castor puhul tekkis esilekutsutud seismilisus kohe pärast gaasi 

käitlemise alustamist. 

Kokkuvõte 

• Gaasihoidlaid ei ehitata. Kui (6 miljonit aastat tagasi tekkinud) maagaasireservuaaridest on 

kogu algne gaas ammutatud, kasutatakse neid geoloogilise gaasihoidlana. 

• See ei tähenda piirkonnas uue tegevuse alustamist; Doñana looduspargis on maagaasi 

kasutatud enam kui 30 aastat, selle raames on järgitud ohutustingimusi ja vahejuhtumeid ei ole 

olnud. 

• Kaks kolmandikku projekti jaoks vajalikust taristust on juba olemas. 

• Keskkonnamõju hindamise menetlus oli täielik ning märkimisväärset mõju ei täheldatud. 

Sellisele järeldusele jõudsid kõik ametiasutused ja eriagentuurid. 

• Keskkonnamõju hinnangus jõuti järeldusele, et neljal projektil puudub kumulatiivne ja 

koostoimeline mõju. 

• Euroopa Komisjon analüüsis keskkonnamõju hinnangut, kuid ei tuvastanud ühtegi Euroopa 

direktiivide rikkumist (PILOT 5081/13/ENVI). 

• Projekt ei põhjusta häireid geoloogilistes formatsioonides ega mõjuta põhjaveekogumit. 

• Mitmed spetsialistid on tõendanud, et projekti puhul puudub loodusliku või esilekutsutud 

seismilisuse oht; seismilisust ei ole enam kui 30 aasta jooksul läbi viidud gaasioperatsioonide 

jooksul esinenud. (Vääralt CSIC-le omistatud uuringut, mille tegi dr Miguel de Las Doblas 

Lavigne, ei tohiks ametliku CSICi aruandena arvesse võtta, kuna selle president keeldus selle 

institutsiooni autorsusest, sest uuringu on koostanud ja selle eest on vastutav ainuüksi nimetatud 

isik).  

• Projektil puudub hüdroloogiline mõju ja see ei mõjuta põhjaveekogumit. 

Florent Marcellesi küsis, kas projekti asukoht Doñana pinna all on sobiv. Hr Marcellesi teavitati 

sellest, et kogu Marismase gaasihoidla projekt asub väljaspool Doñana rahvusparki ja et 

äriühing ei valinud selle asukohta meelevaldselt. See valiti (6 miljoni aasta eest moodustunud) 

looduslike gaasireservuaaride olemasolu tõttu, on ainuvõimalik gaasihoidla Lõuna-Hispaanias 

ja asub Alžeeriast pärit gaasi ladustamiseks strateegiliselt soodsas kohas. Ta küsis, kas 

äriühingule makstakse hüvitist, kui projekt peatatakse või kui seda ei viida lõpule, ning talle 

vastati, et projekti ehitusetapi otseinvesteeringud on suurusjärgus 200 miljonit eurot ning et 

selle etapiga on otseselt seotud 400 inimest kas siis otsese või kaudse tööjõuna. Tegevus- ja 

ülalpidamiskulud on umbes 3 miljonit eurot aastas. Hr Marcellesi mainis summat, mida 
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äriühing väidetavalt projekti peatamise korral nõuab (350 miljonit eurot), ning küsis, kas 

sellesse summasse on arvestatud sisse saamata jäänud tulu. 

Neljapäev, 20. september 2018, kohtumine põllumajandustootjatega – põllumajandusettevõte 

Los Mimbrales  

 Eugenio Zambrano ja José Joaquín Aguirre (põllumajandusettevõte Los Mimbrales) 

(kohtumist ei olnud võimalik pidada ajapuuduse ja valguse puudumise tõttu; sõnavõtjad 

saatsid oma sõnavõtud kirjalikult) 

Petitsiooni esitajad väidavad, et nad on selle piirkonna ainsad põllumajandustootjad, kes on 

teatanud tegudest, mida ebaseaduslikud põllumajandustootjad on enam kui 20 aasta jooksul 

toime pannud. Ettevõttena järgivad nad täielikult seadust, seda nii maksude, tööjõu, säästvate 

põllumajandustavade kui ka niisutuse eesmärgil vee kasutamise osas. Nad andsid ülevaate 

kõnealuses piirkonnas toimuvast: teatavad marjakasvatajad varastavad Doñana vett ning neid 

kõiki ei saa ühte patta panna. Nad on olukorra üle kaevanud alates 2005. aastast. Nad esitasid 

Huelva keskkonnaprokurörile 2012. aastal kaebuse, kuid nad olid sunnitud selle kohaliku 

omavalitsuse survel tagasi võtma ning sellest alates on neil tulnud selle tagajärgedega tegeleda. 

Petitsiooni esitaja märkis, et Almonte-Marismase kava raames loodud komisjon soovitas 

väikese intensiivsusega põllumajandust, säästvat turismi ja kogukonna survestamise vältimist 

selle eriti õrna piirkonna ümber, kuid kahjuks on kõik need soovitused unustatud ja praegu 

ammutatakse põhjaveekogumist ilmselt umbes 125 hm3 vett ning võib öelda, et 

põhjaveekogumit liigkasutatakse täiel määral ja et keegi ei tee selle pettuse vastu mitte midagi. 

Nad märkisid, et põllumajandustootjaid on mitut liiki. 

 Täielikult seadust järgivad põllumajandustootjad, kes järgivad 1985. aasta veeseadust 

ning kellel on niisutamiseks piisavas mahus vett ja kelle veeõigused on registreeritud 

1968. aastast saati. 

 Seadusandlust osaliselt mittejärgivad põllumajandustootjad, kes on niisutusühistud ja 

moodustavad seetõttu suurema osa põllumajandustootjatest, nn avalik-õiguslikud 

üksused, kellel lasub suur vastutus. Guadalquiviri veeamet (CHG) eraldab neile 

niisutamiseks hektaripõhiselt vett, kuid need tootjad ammutavad hinnanguliselt kaks 

korda rohkem vett, kui neile õiguspäraselt põllumaade niisutamiseks antud 

kontsessioonidega ette nähtud on. Veeamet on sellest olukorrast teadlik, kui ei soovi 

sellega tegeleda. 

 Siis on olemas niisutusõigusteta põllumajandustootjad, kes üürivad isegi 

niisutusõiguseta munitsipaalmaad, kuid kes kaevavad puurkaevu ja hakkavad 

niisutama, kusjuures sellest on teadlikud kõik: omavalitsus, veeamet, Andaluusia 

piirkondlik valitsus. Näiteks on asjad nii Lucenas ja Matalagranas. 

 Samuti on olemas täiesti ebaseaduslikult tegutsevad põllumajandustootjad, kes võtavad 

(Andaluusia metsaregistrisse kantud) metsa maha, kaevavad puurkaevu ja hakkavad 

põllumajanduskultuure kasvatama. 
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Petitsiooni esitajate pakutud lahendus seisnes õigusaktide jõustamises ja nende õiguspärasuse 

jälgimises. Selleks tuleks korraldada auditeid, kontrollida kaeve; kasutada väga lihtsat 

lähenemisviisi: kõik marjakasvatuskaevud on ühendatud elektriliinidega ning seetõttu on 

võimalik elektritarbimise (kilovatt-tundide) põhjal arvutada välja iga pumba tootlikkus ja saada 

teada, kui palju vett igast kaevust pumbatakse. Kui esildatud meetmete võtmist ja kontrollide 

tegemist alustataks üheaegselt, oleks tulemus veelgi tõhusam. 

 Antonio Ramos, Ecologistas en Acción (Tegusad ökoloogid) 

(kohtumist ei olnud võimalik pidada ajapuuduse ja valguse puudumise tõttu; sõnavõtjad 

saatsid oma sõnavõtud kirjalikult) 

Ühenduse Ecologistas en Acción esindaja palus Euroopa Parlamendi liikmetelt, et nad 

survestaksid Hispaania Kuningriiki ja Andaluusia ametivõime, et nad võtaksid kiiresti ja 

tõhusalt meetmeid, mis hoiavad ära veekogude ja Doñana ümbruses asuvate looduslike alade 

seisukorra pidurdamatu halvenemise, kuna nendest sõltub ellujäämine keskpikas ja pikas 

perspektiivis. Erinevates kavades kõnealuse ala kohta ette nähtud meetmed on vajalikud ja neid 

ei saa enam kauem edasi lükata. Probleemid on seotud järgmisega: 

– ebaseaduslike veevõtukohtade sulgemine ja nende seire, mis võib tähendada kehtiva 

vesikonna majandamiskava kohaselt kuni 325 hm3 suurust säästu; 

– põhjaveele avalduva surve vähendamine; 

– ebaseaduslike põllumajanduskultuuride kõrvaldamine; 

– ettenähtud ümbersuunamiste lõpetamine; 

– põhjavee kasutamise õiguste läbivaatamine, võttes arvesse olemasolevaid ressursse; 

– üleujutuste jälgijate arvu suurendamine ning lisaks kaugseire ja -mõõtetehnika kasutamine, 

et viia ressursid vee kasutamise õiguste ja lubadega vastavusse; 

– kuulutada põhjaveekogum liigkasutatuks ja võtta vastu ammutamise maakasutuskava. 

Ta osutas Euroopa Komisjoni 28. aprilli 2016. aasta rikkumismenetluse 2014/2090 

põhjendatud arvamuse punktile 2.2.3 (83), milles on selgelt märgitud, et Guadalquiviri 

veeameti aruande kohaselt oli põhjaveekogum vahemikus 2015–2016 üldises hoiatus-eelses 

seisundis. Vastuolud Euroopa Komisjonile esitatud teabe ja Doñana haldusnõukogu 

veekomisjonile esitatud andmete vahel näitavad selgelt, et Doñana vee eest vastutavad isikud 

ei ole teinud oma tööd asjakohaselt. Neid vastuolusid arvestades leiavad nad, et Euroopa 

Parlament peaks tungivalt nõudma, et Euroopa Komisjon alustaks Hispaania Kuningriigi suhtes 

Euroopa Liidu Kohtus distsiplinaarmenetluse, sest Doñana rahvuspargi kaitset käsitlevaid 

suuniseid on selgelt, ilmselt ja pidevalt rikutud. 

Reede, 21. september 2018 – Madrid 

Kohtumine keskkonnahoidlikule majandusele ülemineku ministeeriumi ja Guadalquiviri 

veeameti juhtidega 

Delegatsiooni juht Pál Csáky esitas oma tänusõnad ja rõhutas, et tegemist on konstruktiivses 

vaimus toimuva visiidiga, ning avaldas soovi mõista paremini küsimusi, mis on seotud 
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keskkonna kaitsmisega Doñanas: veemajandus, ebaseaduslike kaevude probleem ning Doñana 

kaitsmine tööstusliku ja maagaasiga seotud tegevuse eest. Ta selgitas samuti, et loodab, et eri 

ametiasutustega peetud dialoogid ja eelmistel päevadel Sevillas ja Doñanas toimunud 

külastused aitavad delegatsioonil esitada asjakohaseid soovitusi. 

 José Domínguez Abascal, energeetika minister 

Hr Abascal selgitas, et „Parques Nacionales“ (rahvuspargid) on keskvalitsuse iseseisev üksus, 

mis ei halda otseselt Doñana rahvusparki, ja et sellega tegeleb otse Andaluusia piirkondlik 

valitsus (riigile kuulub ainult põllumajandusettevõte Las Marismas). 

Doñana rahvuspargil on maksimaalne kaitsestaatus, mis kehtestati seaduse alusel 1969. aastal, 

ning sellel on väga tugev haldusvahend: Doñana rahvuspargi kasutus- ja halduskava. 

Ministeerium ainult koordineerib üldisi tegevusi eri rahvusparkide vahel. 

 Manuel Menéndez Prieto, vee peadirektor 

Hr Menéndez Prieto selgitas, et veemajandus kuulub ministeeriumi pädevusse, sest 

Guadalquiviri jõgi voolab läbi mitme autonoomse kogukonna, mistõttu haldab seda valgala 

Guadalquiviri veeamet ja selle suhtes kohaldatakse vee raamdirektiivi. Praegu kehtib vesikonna 

majandamiskava aastateks 2016–2021 ja järgmist kava (aastateks 2022–2027) koostatakse. 

Guadalquiviri vesikonna majandamiskava teise tsükli ning Doñana põhjapoolse metsapiirkonna 

rakenduskavaga seoses on koondatud kokku ja algatatud palju meetmeid, millega on 

rakendatud Euroopa Liidu, riigisiseste ja piirkondlike õigusaktide sätteid. Esile saab tõsta 

järgmised meetmed. 

a) Meetmed ammutamise vähendamiseks 

– Hispaania valitsus ostis ära Doñana metsapiirkonnas asuva põllumajandusettevõtte Cortijo 

Los Mimbrales (50 miljoni euro suurune investeering), et parandada La Rocina põhjaveekogu 

kvantitatiivset seisundit. Põllumajandusettevõttel on nimelt õigus ammutada aastas 6,8 hm³ vett 

922 hektari suurusel maaalal. See algatus viidi lõpule 2015. aastal ning ümbritsevas piirkonnas 

on näha, et põhjaveetase on märkimisväärselt paranenud. 

– 2015. aastal lõppesid El Fresno niisutuspiirkonna konsolideerimise ja parendamise tööd, mis 

olid seotud ülekandetaristuga, mis edastab kõrvalasuvast valglapiirkonnast Tinto Odiel y 

Piedras aastas 4,99 hm³ pinnavett. See algatus koos 2018. aasta septembris sõlmitud 

kontsessioonilepinguga on võimaldanud sulgeda enam kui 300 kaevu ja asendada need 

kvaliteetse pinnaveega. Seda mahtu saaks suureneda kuni 15 hm³ pärast seda, kui kongress on 

kõnealust vesikonna majandamiskavas ette nähtud uut meedet arvesse võtnud. 

– Põhjavee asendamine pinnaveega Los Hatose piirkonnas (Marismas): Guadiamari jõkke 

rajatakse mitu veevõtukohta, mis võimaldaksid selles piirkonnas vee ammutamist vähendada, 

arvestades, et seal on veetase alanenud kõige rohkem. 

b) Seire- ja järelevalvemeetmed 

– Niisutamise seire satelliitpildi abil (kaugtuvastus) reaalajas, mis võimaldab üleujutuste 

jälgijate tegevust suunata ja selle prioriteete seada. 
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– Põhjaveekogumite seisundit jälgiti kokku 273 rõhumõõtetoru abil. Doñana ala 

põhjaveekogumis on rohkem rõhumõõtetorusid kui kogu ülejäänud 55 km² suurusel valgalal 

(208). 

c) Haldusmeetmed 

– 2017. aastal tegi Guadalquiviri veeamet 668 kontrolli, mille põhjal koostati veeseaduse 

rikkumise tõttu 359 aruannet ja alustati 107 rikkumismenetlust. 2018. aastal on tehtud 937 

kontrolli, koostatud 328 kaebust ja alustatud 86 menetlust. 

– 2017. aastast alates on määratud 276 trahvi, millest paljud määrati varasematel aastatel 

toimunud tegevuse eest. 

– Põhjavee kasutamise õiguste läbivaatamine, võttes arvesse olemasolevaid ressursse: läbi on 

vaadatud 315 toimikut. Veevõtukohtade loendamine. 

– La Rocina veekogust vee ammutamise aastakava koostamine koos Hispaania Geoloogia- ja 

Kaevandusuuringute Instituudiga (IGME) Andaluusia piirkondliku valitsuse vesikonna 

majandamiskava dekreedi ning Doñana põhjapoolse metsapiirkonna metsamajanduskava 

alusel. Kava koostatakse igal aastal ning selles määratakse kindlaks maksimaalne veekogus, 

mida ammutada tohib. 

– Uuritakse kava laiendamist teistele veekogudele, mille kvantitatiivne seisund ei ole veel hea 

(Almonte ja Marismas) ja mis on kuulutatud „ohustatud veekogudeks“ (varasem liigkasutust 

tähistav mõiste), luues nende jaoks asjaomased kasutajaskonnad vastavalt veeseaduse 

artiklile 56. 

d) Uuringud ja teadlikkuse suurendamise meetmed 

– Hüdrogeoloogiliste uuringute projekt koosöös Hispaania Geoloogia- ja Kaevandusuuringute 

Instituudiga (IGME) ning Pablo de Olavide ülikooliga (UPO). See hõlmab Doñana põhjapoolse 

metsapiirkonna majandamise toetamiseks matemaatilise mudeli loomist ja eri 

seirekampaaniaid, eelkõige rahvuspargi laguunide kompleksi lähedal. 

– Doñana laguunide satelliidipõhine seire. CHG on koostanud uuringu, milles käsitletakse 

nende arengut alates 1984. aastast kuni tänaseni. 

 Sergio López, fossiilkütuste ja energeetika asedirektor 

Ta selgitas, et Hispaanias valitseb fossiilkütuste puudus ning et Marismases on maagaasi 

ammutatud alates1988. aastast. Probleem seisneb turu varieeruvuses ning tarbijatele avalduva 

mõju piiramises, mistõttu otsustati hoiustada gaasi Marismases. Projektid toimivad sõltumatute 

veekindlate ehitistena. „Marismas occidental“ loodi 2011. aastal kuningliku dekreediga ja selle 

mahutavus on 1600 megavatt-tundi. Tegemist on küll väikese hoidlaga, kuid see võimaldab 

pakkumise kohandamist gaasituru nõudlusega. Doñana neli gaasiprojekti esitati koos aastatel 

2006–2007, projekti „Marismas occidental“ keskkonnamõju hindamise aruanne koostati 

2010. aastal ja ülejäänud kolme projekti omad 2013. aastal. Need on kehtivate õigusaktidega 

kooskõlas ja positiivsed. 
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Pál Csáky märkis, et asjaolu, et nelja projekti hinnati eraldi, ei olnud ehk kõige asjakohasem 

tegutsemisviis ja et projektis ei hinnatud ka seismilisust. Kuna Andaluusia ühiskond on sellele 

vastu, ei ole Doñana võib-olla projekti jaoks parim koht. Ta küsis, kas kaalutakse võimalust 

hinnata nelja projekti koos ja käsitleda selles ka piirkonna võimalikku seismilisust. 

Fossiilkütuste ja energeetika asedirektor vastas, et 2008. aastal keskkonnamõju hindamise 

läbiviimisel seismilisust ei käsitletud, kuid et arendaja on seismilisuse uuringuid esitanud 

hiljem. 

Vahemikus 2010–2013 ei olnud üldsus projektile vastu ja vaidlusi selle üle praktiliselt ei 

olnudki; heakskiitmise faasis esitati seismilisuse uuringud ning tegelikkuses paigaldati projekti 

„Marismas Occidental“ piirkonda seismograafid ning IGME valideeris ka seismilisuse 

protokollid. Riigi ja Andaluusia piirkondliku valitsuse vahel on loodud kahepoolne komisjon, 

et lahendada keskkonnamõju hindamisega seotud vaidlus. 

Sõna võttis Miltiadis Kyrkos, kes ütles, et ametiasutus peab võtma Doñanas meetmeid, et 

laguunid on kuivad ning et see mõjutab elurikkust ja liike. Doñana on suremas, vihma ei saja 

ning ebaseaduslikke kaevusid kasutatakse jätkuvalt. Gaasi kohta märkis ta, et ametiasutused on 

rohelise tule andnud ühele projektile, kuid et nii petitsioonide esitajad kui ka eksperdid on neile 

vastu ja eriarvamusel. Lisaks väidab ombudsman ühte ja äriühing teist. 

Vee peadirektor vastas talle, et põhjaveekogumi survetase on paranenud tänu võetud 

meetmetele (ebaseaduslike kaevude sulgemine, suurem seire ja põllumajandusettevõtete 

ostmine) ja seaduslikest kaevudest ammutatava veehulga seirele. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, Guadalquiviri veeameti (CHG) president 

Ramón Guinea selgitas, et Doñanas reguleeritakse veeküsimust CHG iga-aastase 

veeammutamise kavaga, millega korraldatakse veekasutust ja pinnavee ümbersuunamist. Ta 

selgitas, et La Rocina veekogu on kõige halvemas seisus veekogu. Järelevalve parandamine 

ning seire ja vahendite suurendamine võimaldaks sulgeda ebaseaduslikud kaevud ja 

olemasolevaid kaevusid reguleerida. Samuti suurendataks riskitõhusust. Põllumajandustootjad 

suunatakse põhjavee kasutamiselt ümber pinnavee kasutamisele (Tinto Odiel valgala 

ülekanded). Ta tunnistas aga ka seda, et sotsiaalset olukorda tuleb ühitada praeguse olukorraga, 

ning pooldas reguleeritud majandustegevust. 

Florent Marcellesi küsis, kuidas gaasiprojekt ministri plaanidega sobib ning kas on olemas 

arvesse võetavaid alternatiivseid võimalusi gaasi hoiustamiseks ning võimalikeks hüvitisteks, 

mida tuleks projekti suunamuutuse korral maksta, sest gaasiettevõte on niisuguseks juhuks 

nõudnud 350 miljonit eurot. Mis puudutab rikkumismenetlust, mille Euroopa Komisjon algatas 

seoses Doñana veemajanduse probleemiga, siis on komisjoni soovitusi järgitud ning probleeme 

tekitab pargi ümbrus, mis mõjutab rahvusparki keskpikas ja pikas perspektiivis. 

Energeetika minister vastas, et gaasihoidla rajamist ministeerium niisugustel tingimustel ei 

kaaluks. Kui gaasikava koostati, oli taastuvenergia alles lapsekingades. Seetõttu tuleb võetud 

haldusliku seisukoha osas tagada õiguskindlus ning järgmise seisukoha suhtes tuleb olla väga 

tähelepanelik. 
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Fossiilkütuste ja energeetika asedirektor märkis, et 2006. aastal oli 16 gaasiprojekti, mis jaotati 

neljaks rühmaks, mida hinnati üheaegselt ja mida ei ole muudetud. Kui seda oleks tehtud, oleks 

olnud vaja uut keskkonnamõju hindamist. 

Vee peadirektor viitas Doñana põhjaveekogumi liigkasutuse suhtes algatatud 

rikkumismenetlusele ja märkis, et nad on saanud märgukirja, esitatud on põhjendatud arvamus 

ning ministeerium on selle vaidlustanud. 

Oluline on aga näha, kuidas põhjaveekogum IGME andmete kohaselt toimib, ning määrata 

nende andmete põhjal konföderatsiooni veeammutamise iga-aastase kavaga kindlaks 

maksimaalne ammutamise määr (kava kohaldatakse La Rocinale ning laiendatakse Almonte 

Marismase piirkonnale). Järgmine vesikonna majandamiskava hõlmas Almonte Marismase 

piirkonda niisutusühistu loomist ning ammutatud veekoguste ja nende mõju kvantifitseerimist. 

Doñana teeb järelevalvet Guadalquiviri valgala üle. 

Pál Csáky palus ebaseaduslike kaevude kokku lugemist ning talle vastati, et ministeerium 

soovib kaevud sulgeda, kuid see on keeruline, ning karistuste määramine kuulub CHG 

pädevusse ja vee kontsessioonilepingud tuleb läbi vaadata. Ministeerium tahab tulevikus 

turvalisust ja jälgijate kohalolu suurendada ning paigaldada kaevude seire eesmärgil 

rõhumõõtetorud. Ministeerium soovib veekogude taastamist. Põllumajanduse jaoks on olemas 

alternatiivseid variante, näiteks pinnavesi. Inimtegevust tuleb kohandada vastavalt 

keskkonnakaitsele. 

Energeetika minister vastas, et ministeerium seisab üldiste huvide eest ning et koos piirkondliku 

valitsuse ja põllumajandusministeeriumiga võetakse ulatusliku nitraadireostuse vastaseid 

meetmeid. Põhjaveekogumi veetaseme kohta ütles ta, et see vastab ilmastikule ja on paranemas, 

laguunikoosluse kohta ütles ta, et veetase on alanenud, mille tagajärjel on laguunide ümber 

hakanud kasvama puittaimestik, ning et temperatuuri tõusu tõttu aurustub rohkem vett. Doñanat 

mõjutavad ka kliimamuutused. 

Seismoloogilise uuringu kohta ütles ta, et selle esitas küll äriühing, kuid et seda hindas IGME. 

Lõpetuseks ütles ta, et gaasiprojekti ei pruugita ehk praegu ellu viia, kuid et olukord tuleb 

lahendada, tagades maksimaalse õiguskindluse. 

Delegatsiooni juht Pál Csáky esitas oma tänusõnad ja rõhutas, et tegemist oli konstruktiivses 

vaimus toimunud kohtumisega, ning väljendas soovi mõista paremini Doñana veemajandusega 

seotud küsimusi ning seda, kuidas gaasiprojektid pargi keskkonda mõjutavad. Ta märkis, et 

nende dialoogide, eelnenud päevadel toimunud Doñana külastuste ning petitsioonide esitajate 

ja eri ametiasutustega peetud kohtumiste tulemused aitavad delegatsioonil esitada asjakohaseid 

soovitusi. 
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Üldised kommentaarid 

Visiidi ajal täheldas delegatsioon, et petitsiooni esitajate ja asjaomaste ametiasutuste vahel on 

vaja viljakamat dialoogi ja et nende vahel tuleb taastada usaldus. Üldiselt kinnitasid 

ametiasutused, põllumajandustootjad, põllumajandusühistud ja Guadalquiviri valglapiirkonna 

veeamet seda, et Doñana põhjaveekogumi seisund vastab veepoliitika raamdirektiivile ning et 

see on taastumas; petitsioonide esitajad ja teadlased märkisid aga vastupidist. Lisaks juhtisid 

viimased tähelepanu võimalikule elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi rikkumistele, näiteks 

pinnavee vähesusele, mis on tingitud kogu Hispaanias neli aastat kestnud põuast, ning 

pinnaveekogude reostusele ja kehvale seisundile, mis mõjutavad Natura 2000 võrgustiku eri 

alasid.  

Visiidi käigus tõsteti esile, et Lõuna-Hispaanias valitseb veepuudus, mis on tingitud 

kliimamuutustest, turismindusest ja niisutusvajadustest. Põhjaveekogumi kiire taastamise 

tagamiseks tuleb jätkata asjakohasemate meetmete võtmist, näiteks ammutatavate veekoguste 

piiramist ja üksnes seaduslike puurimiste lubamist. 

Teadlased näitasid, kuidas võib liigkasutus Doñanas mõjutada looduslike liikide vähenemist, 

ning nad pakkusid välja võimalikke meetmeid, et leevendada selle mõju rahvuspargile, mida 

kaitstakse elupaikade direktiivi, linnudirektiivi ja Ramsari konventsiooniga ning mis on 

UNESCO biosfäärikaitseala. Eri sidusrühmad (teadlased, eksperdid ja ökoloogid) juhtisid 

tähelepanu järgmistele Doñana põhjaveekogumiga seotud probleemidele: ebaseaduslikud 

kaevud ja veereostus. UNESCO viimases aruandes tunnustatakse selles valdkonnas juba tehtud 

pingutusi. 

Visiidi jooksul tutvus delegatsioon põhjalikult Doñanasse gaasijuhtme ja -hoidla rajamise 

projektiga, mis koosneb neljast allprojektist: Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas 

Occidental ja Saladillo. Delegatsioonile esitasid oma arvamused kohalikud ametiasutused ja 

teatavad organisatsioonid, kes pidasid küsitavaks seda, et nelja projekti poolt keskkonnale 

avalduva koostoimelise ja kumulatiivse mõju kohta ei ole tehtud nõuetekohast uuringut ning et 

eelkõige ei ole uuritud nende mõju Natura 2000 võrgustiku aladele. Samuti väideti 

delegatsioonile, et nad on pidanud küsitavaks asjaolu, et seismilisuse uuringud viidi projekti 

piirkonnas läbi hiljem ning et neid ei võetud arvesse keskkonnamõju hinnangu koostamise ajal. 

Võttes arvesse seda, kuidas gaasiprojekt Doñana looduskeskkonda mõjutab, oleks delegatsiooni 

arvates ainulaadse ökosüsteemi säilitamiseks ja ettevaatuspõhimõtte järgimiseks vajalik 

koostada nelja gaasiprojekti kohta täiendav ühine hinnang, mis hõlmab ka seismilisuse 

hinnangut; see tugevdaks projekti kui terviku kumulatiivse ja koostoimelise mõju vajalikku 

analüüsi. 

Samuti on delegatsioon teadlik sellest, et olukorra ümberpööramiseks tuleb uurida menetlust 

järgivaid meetmeid, mis pakuvad asjaomastele isikutele võimalikult suurt turvalisust ja 

võimalikult suuri õiguslikke tagatisi. 
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Delegatsioon selgitas, et ELi õigusakte peavad kohaldama ja rakendama liikmesriigid ning et 

probleemidega tuleb kõigepealt tegeleda kohalikul, piirkondlikul või riigi tasandil 

ametiasutuste ja kodanike vahelise dialoogi ja koostöö raames. 

Soovitused 

Petitsioonikomisjon 

1. rõhutab, et Doñana on oma strateegilise asukoha tõttu ainulaadne elurikkuse keskkond, mis 

on üks Euroopa suurimaid, väga erinevate ökosüsteemide, märkimisväärselt rikkaliku 

loomastiku ja taimestikuga, sealhulgas äärmiselt ohustatud liigid, nagu kääpakotkas, 

ibeeria ilves ja Vahemere kilpkonn, ning see on ka miljonite lindude iga-aastase rändetee 

osa; 

2. on seisukohal, et veevarude majandamise mudelit tuleks Hispaanias jätkuvalt rakendada, 

seades kasutamise võimaliku jaotuse tingimuseks veepoliitika raamdirektiivi ja 

Guadalquiviri vesikonna majandamiskava keskkonnaalaste nõuete täitmise, nagu see 

praegu on, ning võttes arvesse keskkonnaalaseid sotsiaalseid ja majanduslikke nõudeid; 

3. palub komisjonil anda teada seoses petitsioonidega nr 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 

0257/2013 ja 0260/2018 toimunud viimastest arengusuundumustest ning kõikidest Doñana 

põhjaveekogumi liigkasutamise ja selle piirkonna gaasiprojektidega seotud avatud 

rikkumisteadetest, sest Doñana seisukorra halvenemise ärahoidmiseks tuleb jätkata 

lahenduste pakkumist ning vähendada selleks ökosüsteemidele avaldatavat survet, muutes 

selle vastavaks säästva põllumajanduse mudelile ning edendades piirkonna majanduslikku 

ja sotsiaalset arengut; 

4. palub komisjonil jälgida tähelepanelikult Doñana olukorda järgmises veepoliitika 

raamdirektiivi rakendamist käsitlevas aruandes, nagu seda Guadalquiviri hüdrograafia 

konföderatsioon juba teeb; palub, et komisjon jälgiks, kuidas kohaldatakse Euroopa Liidu 

õigusakte Guadalquiviri vesikonna majandamiskava 2. etapi vesikonna majandamiskava 

suhtes; 

5. palub riigi ametiasutustel jätkata koostöö tegemist piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, 

valitsusväliste organisatsioonide, teadlaste, põllumajandustootjate, põllumajanduse 

valdkonna kutseesindajate ja kodanikuühiskonnaga, ning pidada nendega konstruktiivset 

dialoogi, et muuta praegune oluline (nagu seda tunnustas UNESCO oma viimase, 

2016. aasta läbivaatamise raames) tegevuskava terviklikuks ja teostatavaks tegevuskavaks, 

mis hõlmab ka põhjaveekihi taastumiseks vajalikke meetmeid; 

6. peab kahetsusväärseks, et kohalikud ametiasutused lubavad kasutada metsaks liigitatud 

maad muu hulgas maasikate kasvatamiseks ja et kaeve puuritakse ilma loata; nõuab, et 

sellise tegevuse lõpetamiseks võetaks kõik vajalikud meetmed; 

7. palub riigi, piirkondlikel ja kohalikel ametiasutustel ja Guadalquiviri veeametil teha 

jätkuvalt koostööd ja soodustada kõikide ebaseaduslike kaevude sulgemist ning 

ettevaatusabinõuna viivitamata peatada praegu toimuva vee ammutamine ja ebaseadusliku 

veevõtmine ja lõpetada lubadeta taristu kasutamine (veevõtt jõgedest ja laguunidest), 

kõrvaldades selle viivitamata käitusest; ning kutsub üles kaitsma inspektoreid ja toetama 
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nende tööd olemasolevate materiaalsete ja inimressursside suurendamise abil; nõuab 

suuremat turvalisust ning turvatöötajate ja politsei suuremat kohalolekut, samuti 

asjaomaste karistuste määramise menetluste algatamist nende taristute omanike vastu; 

8. kutsub riiklikke ametiasutusi üles viima 19,9 kuuphektomeetrit Tinto-Odiel-Piedrase 

vesikonnast üle Guadalquiviri vesikonda, nagu kiitis heaks Cortes Generales 2018. aasta 

oktoobris, ja tegema eespool nimetatud ülekandmisega seotud töid; 

9. kutsub komisjoni ja Euroopa Parlamenti üles võtma arvesse ja tunnustama, nagu UNESCO 

tegi 2016. aastal, põhjavee seisundiga seoses tehtud jõupingutusi ja põhjavee seisundi 

hoolikat seiret omavalitsuse poolt ning juhib tähelepanu Doñana metsapiirkonnas asuvate 

niisutatavate alade erihalduskavale, mille koostas ja kiitis heaks piirkondlik omavalitsus 

2014. aastal, Guadalquiviri hüdrograafia konföderatsiooni Guadalquiviri ja Tinto-Odiel-

Piedrase jõe 2017. aasta hüdroloogilisele kavale või sama omavalitsuse hiljutisele nn 

riskideklaratsioonile, millega tugevdatakse kontrolli veelgi; 

10. palub, et asjaomased ametiasutused ning kõnealuse piirkonna omavalitsused, 

keskkonnaorganisatsioonid, põllumajandustootjad ja põllumajandusühistud tagaksid 

majandamise erikava täitmise ja teataksid uutest arengusuundumustest, mis võivad 

ohustada Doñana põllumajanduse mainet ja sektorit; 

11. nõuab põhjaveekogumist vee ammutamise kava vastuvõtmist ja rakendamist; nõuab, et 

tehtaks kindlaks Doñana ökosüsteemide veevajadus, et saavutada kaitseala jaoks eelnevalt 

kindlaks määratud kaitse-eesmärgid; nõuab kava rakendamise hõlbustamist; nõuab kava 

rakendamise hõlbustamist ja Andaluusia maaelu arengu programmi vahendite eraldamist 

põllumajandustootjate niisutamistavade parandamiseks; nõuab ka keskkonnanõuetele 

vastavate süsteemide rakendamiseks mõeldud riigiabi ridade kavandamist; 

12. nõuab, et Doñanasse juhitavat vett puhastataks paremini ning et vähendataks levinud 

põllumajanduslikku ja tööstuslikku saastet; märgib, et Doñana loodusparki ei ohusta mitte 

kogu Huelva piirkonna põllumajandus, vaid vee ebaseaduslik ja kontrollimatu 

ammutamine; rõhutab, kui oluline on vähendada veepuudust, peatades vee ebaseadusliku 

ja kontrollimatu ammutamise ning andes põllumajandustootjatele vajalikud ressursid ja 

tehnoloogia, et kohaneda kliimamuutustest tulenevate probleemidega, püüdes hoida 

piirkonna keskkonnaalast jätkusuutlikkust tasakaalus majandusarenguga; nõuab 

Doñanasse juhitava vee nõuetekohast puhastamist ja pidevat seiret; märgib murega, et 

töödeldava vee kogus on suurem kui puhastusjaama tegelik võimsus, eriti suveperioodil; 

kutsub komisjoni üles käivitama Doñana pargi ja selle ümbruse kestliku arengu ja 

säilitamise erikava;  

13. nõuab Doñana veemajanduse ulatuslikumat parandamist ja ametiasutuste tegevuse 

kooskõlastamist; nõuab teaduspõhist ja tehnilist majandamist ning aktiivset avalikkuse 

osalemist, kaasates otsustusprotsessi keskkonnakaitseühendusi, kohalikke kogukondi, 

seaduslikke põllumajandustootjaid ja põllumajanduse valdkonna kutseesindajaid ja 

veekasutajaid, et nad saaksid kasu väärtusest, mida Doñana ja selle ökosüsteemid annavad 

nende elukvaliteedile ja piirkonnas toimuvale majandustegevusele – järgides alati rangeid 

keskkonnasäästlikkuse kriteeriume, mis on kooskõlas ELi ennetus- ja 

ettevaatuspõhimõttega –, ning et kaasata nad majandamise parandamisse ja surve 

vähendamisse; 
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14. võttes arvesse, et kliimamuutused on Doñana veevarude vähenemise lisategur ja et 

kliimamuutustevastane võitlus on tulevikus üks suurimaid ülesandeid, kutsub komisjoni 

üles kehtestama kliimamuutuste ennetamiseks ja/või selle tagajärgede aeglustamiseks 

situatsiooniplaane; kutsub komisjoni üles toetama ja tugevdama Lõuna-Euroopas 

veevarude jätkusuutliku kasutamise uurimisprojekte, nagu PRIMA programmi „Horisont 

2020“ raames, mis jätkub programmis „Euroopa horisont“; 

15. kutsub kohalikke omavalitsusi, piirkondlikke ja riiklikke ametiasutusi üles algatama koos 

ELiga Doñana pargi ennetus- ja taastamiskava, et parandada selle loodusvarade ja kaitse 

seisundit; 

16. palub, et Doñana gaasiprojekti eest vastutavad ametiasutused koostaksid nelja 

gaasiprojekti (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental ja Aznalcázar) kohta 

täiendava ühishinnangu, mis sisaldab ka seismilisuse hinnangut, ning projekti kui terviku 

kumulatiivse ja koostoimelise mõju vajaliku analüüsi; palub, et asjaomased asutused 

rakendaksid kõnealuse ainulaadse ökosüsteemi säilitamiseks ettevaatuspõhimõtet; rõhutab 

vajadust uurida meetmeid, mille puhul järgitakse õigusmenetlust ning millega pakutakse 

asjaomastele isikutele maksimaalset õiguskindlust ja maksimaalseid õiguslikke tagatisi. 

17. juhib tähelepanu suurt muret tekitavale asjaolule, kuna Doñana aluspinnasesse gaasihoidla 

rajamise eraprojekti arendamisele osalise loa andmine kiideti heaks, nõudmata terviklikku 

ja täielikku keskkonnamõju hindamist, mis sisaldaks seismilist hinnangut ja koosmõju 

hindamist; tuletab meelde, et projekti ei saa jagada neljaks eri allprojektiks, et vältida selle 

koosmõju hindamist; kutsub komisjoni üles hindama kogu toimikut ning esitama kirjaliku 

aruande neljas erinevas osas esitatud keskkonnamõju uuringu piisavuse ja neljaks 

allprojektiks jagamise kohta selle asemel, et võtta arvesse üldiste riskide kumulatiivset 

mõju ja kontrollida, kas nendes uuringutes analüüsitakse üldiseid seismilisi riske; kutsub 

komisjoni üles võtma arvesse CSICi aruannet, Andaluusia ombudsmani aruannet ja 

Hispaania geoloogiainstituudi aruannet; on seisukohal, et sellistel asjaoludel ei oleks 

projekt tohtinud saada positiivset keskkonnamõju hinnangut, ja nõuab selle tagasivõtmist; 

18. kutsub vastutavaid ametiasutusi üles viima keskkonnamõju hindamise direktiivi artikli 3 

lõike 2 kohaselt läbi hindamise, milles arvestataks gaasimahuti käitamisega seotud 

katastroofi korral olukorra muutmiseks vajalike tööde kulusid ning andma samuti teada 

vajalikest meetmetest ja nende kuludest gaasiprojektiga seotud suurõnnetuste ja/või 

katastroofide korral; rõhutab, et selline hindamine peaks toimuma ühise metoodika alusel, 

mida rakendatakse halvima stsenaariumi kohase katastroofiriski hindamisel, ning eelkõige 

käsitletakse kõiki ohte, nagu maavärin, üleujutus või põhjaveekihi saastumine, ning see 

peaks sisaldama loetelu, milles on üksikasjalikult kirjeldatud keskkonna-, sotsiaalseid ja 

majanduslikke kahjusid ning oletusliku taastamise hinnangulisi kulusid; leiab ka, et selleks, 

et pakkuda ametiasutustele täielikku riskianalüüsi vahendit, peaks see kvantifitseerimine 

hõlmama ökosüsteemide keskkonnakahjude sisemist väärtust ning sotsiaalseid ja 

majanduslikke kahjusid, alustades põllumajandus- ja turismisektorist; 

19. palub komisjonil, pidades silmas Doñana looduspargi suurt lisaväärtust ELi jaoks ning 

gaasi kaevandamis- ja ladustamistööde (pinnasesse juhtimise teel) võimalikke riske, samuti 

võimalikke tagajärgi, mida ei ole uuritud ja mille eelkäija puhul Hispaanias (mis oli sarnane 

juhtum „El Castor“) ilmnesid seda tüüpi taristule omased seismilised riskid, teha otsus 

ettevaatuspõhimõtte kohaldamise asjakohasuse ja sellest tuleneva gaasihoidla projektide 
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lõpetamise kohta; soovitab kõigil vastutavatel ametiasutustel teha koostööd, et viivitamata 

peatada kõik antud load, kuni kõik keskkonnamõju hindamise käigus avastatud eeskirjade 

eiramised on lahendatud; nõuab nende tööde ajutist tühistamist ja et viivitamata lõpetataks 

kogu edasine tegevus gaasiprojektis, et tagada ELi ennetus- ja ettevaatuspõhimõtte 

järgimine; teeb ettepaneku võtta vajalikud õiguslikud meetmed kogu Marismase projekti 

lõpetamiseks; 

20. on seisukohal, et Doñana gaasihoidla taristu on üldises energiaülevaates ja Hispaania 

tulevikuväljavaadetes vananenud projekt; 

21. rõhutab Hispaania ökoloogilise ülemineku ministeeriumi tunnistust, et Doñana 

gaasihoidlat ei peeta enam energiavarustuse kava raames strateegiliseks; 

22. kutsub Euroopa Parlamendi keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni üles 

koostama raportit gaasi kaevandamise ja ladustamise (pinnasesse juhtimise teel) projekti 

ning selle mõju ja kokkusobivuse kohta Doñana looduspargiga; 

23. kutsub Euroopa Komisjoni üles vaatama läbi solidaarsusfondi käsitlevat määrust, et 

NATURA 2000 parkide loodusvarasid saaks majanduslikult hinnata, et võimaldada 

taastamist pärast loodusõnnetusi; keskkonnal on oluline sotsiaalne ja ka majanduslik 

väärtus ning seda tuleks kahju kõrvaldamiseks arvesse võtta; eelmisel aastal laastas 

kliimamuutustest tingitud põleng osa pargist, kuid taastamistööd tehti ilma Euroopa 

Sotsiaalfondita; 

24. nõuab, et EL eraldaks rohkem vahendeid Doñana ja kõikide rahvusparkide kaitsmiseks 

Natura 2000 võrgustiku raames ja et selle abil aidataks edendada kõnealuses piirkonnas 

alternatiivset jätkusuutlikku tegevust; 

25. kutsub komisjoni ja Euroopa Parlamenti üles tunnistama, et Doñana rahvuspark on 

jätkuvalt üks ELi suurima elurikkusega paiku, mistõttu on see tunnistatud maailma 

kultuuripärandi paigaks ning Euroopa kodanikud naudivad ja tunnustavad seda; 

26. on seisukohal, et arvestades Doñana märgilist ainulaadsust ja selle seisundit UNESCO 

maailmapärandi nimistusse kantud alana, on selle kaitse üldist huvi pakkuv küsimus ja 

seetõttu tuleb tagada asjakohane juhtimine otsuste puhul, mis võivad mõjutada selle ala 

tulevikku; rõhutab, et lisaks õiguskindluse ja tagatiste kriteeriumidele tuleb iga asjaomast 

sidusrühma nõuetekohaselt teavitada ja anda igale asjaomasele sidusrühmale õigel ajal 

võimalus otsustusprotsessis tegelikult osaleda. 

  



 

PE632.130v03-00 32/33 CR\1180392ET.docx 

ET 

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS 

Vastuvõtmise kuupäev 21.03.2019    

Lõpphääletuse tulemus +: 

–: 

0: 

17 

0 

8 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed 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 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed 

Clara Eugenia Aguilera García, Miltiadis Kyrkos, Julia Pitera, Ángela 

Vallina,Boris Zala 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud 

asendusliikmed (art 200 lg 2) 

Pilar Ayuso, Iratxe García Pérez, Verónica Lope Fontagné, Florent 

Marcellesi, Marisa Matias, Francisco José Millán Mon, Inmaculada 

Rodríguez-Piñero Fernández 

 



 

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

 ET 

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS 

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 

 

Kasutatud tähised: 

+ : poolt 

– : vastu 

0 : erapooletu 

 

 

 


