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Στόχος 

Στόχος της διερευνητικής επίσκεψης στην Doñana ήταν να πραγματοποιηθεί επιτόπια 

συνάντηση με τους αναφέροντες που υπέβαλαν τις αναφορές αριθ. 0907/2009, 0051/2013, 

0085/2013, 0257/2013 και 0260/2018 και να διεξαχθεί διάλογος με τις περιφερειακές και τις 

εθνικές αρχές, προκειμένου να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι διάφορες πτυχές των 

εικαζόμενων παραβιάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην προστατευμένη 

περιοχή της Doñana στην Huelva. 

Το Εθνικό Πάρκο της Doñana είναι ο μεγαλύτερος προστατευόμενος βιότοπος της Ισπανίας. 

Διαθέτει μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων και φιλοξενεί πολυάριθμα είδη άγριας χλωρίδας 

και πανίδας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, το οικοσύστημα απειλείται συνεχώς από την 

αποστράγγιση των ελών, τη χρήση νερού για εντατική γεωργία και τη ρύπανση των υδάτων. 

Το φυσικό πάρκο της Doñana περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 (ES0000024, 

ES6150009 και ES6180005) και, για τον λόγο αυτόν, προστατεύεται από την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και την οδηγία 2009/147/ΕΚ για τα πτηνά. 

Οι αναφέροντες αντιτίθενται σε έργα που σχετίζονται με την εξόρυξη, αποθήκευση και 

μεταφορά φυσικού αερίου στην περιοχή, καθώς και την παράνομη χρήση υπόγειων υδάτων για 

εντατική γεωργία, τα οποία δεν συνάδουν με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ. 

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2018 - Σεβίλλη 

Συνάντηση με τους αναφέροντες στις 19 Σεπτεμβρίου στη Σεβίλλη 

 Javier Castroviejo εξ ονόματος του Club Doñana, αναφορά 0907/2009 

Το Club Doñana είναι μια ένωση με εμπειρία 40 ετών στη διατήρηση της Doñana και πολλά 

από τα μέλη του είναι επιστήμονες. Ο αναφέρων είναι διευθυντής του Βιολογικού Σταθμού της 

Doñana. Ο αναφέρων εξηγεί τη σημασία των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και των 

επιφανειακών υδάτων στην αμμώδη περιοχή της Doñana που αποτελεί, κατά την περιγραφή 

του αναφέροντος, βιολογικό διάδρομο από την οροσειρά της Sierra Morena. Καταγγέλλει τη 

συστηματική παραβίαση των ευρωπαϊκών οδηγιών και την καθυστέρηση στην εφαρμογή τους, 

καθώς και την αποτυχία των πολιτικών πρόληψης και προστασίας που εφαρμόζουν οι αρχές 

για τη διατήρηση της Doñana. Κατά την άποψή του, θα πρέπει να διερευνηθούν η 

αναποτελεσματική διαχείριση του πάρκου και των επενδύσεων, ύψους εκατομμυρίων ευρώ, εκ 

μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πάρκο έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο διότι, σύμφωνα 

με τους επιστήμονες, απειλείται από: τη ρύπανση από βαρέα μέταλλα στην Huelva, τα 10 έως 

15 εκτάρια εντατικής καλλιέργειας, τα χωροκατακτητικά είδη και την υπερεκμετάλλευση του 

υδροφόρου ορίζοντα 27, με συνέπεια την υποβάθμιση των υγροτόπων. Οι μεταβολές στα 

συστήματα των υδροφόρων οριζόντων έχουν αλλάξει τον υδρολογικό κύκλο, οδηγώντας σε 

απώλεια βιοποικιλότητας και στην απειλή εξαφάνισης ειδών (κεφαλούδι, οξύρρυγχος, λαγός). 

Το εθνικό πάρκο της Doñana απειλείται επίσης από τις καλλιέργειες ρυζιού, φράουλας και 

μύρτιλλων στις εκτάσεις που το περιβάλλουν. Το 1957, το έλος συνδέθηκε με τον ποταμό 

Guadalquivir, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πλέον, λόγω των αναχωμάτων που έχουν 

κατασκευαστεί, γεγονός που επέφερε μεγάλες αλλαγές στη βλάστηση: οι ελώδεις εκτάσεις 

εξαφανίζονται και οι βοσκότοποι αυξάνονται. Το έλος απειλείται σοβαρά και πρέπει να δοθεί 

ύψιστη προτεραιότητα στη διατήρησή του. 
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 Pilar González Modino, εξ ονόματος της ένωσης Άνοιξη της Ανδαλουσίας (Asociacion 

Primavera Andaluza), αναφορά αριθ. 0257/2013 

Η Doñana ανήκει στην περιοχή όπου κατοικούσαν οι Turdeani, ένας αρχαίος προρωμαϊκός 

λαός που, σύμφωνα με τον Έλληνα γεωγράφο Στράβωνα, ήταν ο πιο πολιτισμένος λαός στην 

Ιβηρία και υπήρξαν πρόγονοι του πολιτισμού των Ταρτησίων. Αυτό ήταν σημαντικό όχι μόνο 

για βιολογικούς λόγους, αλλά και για το πολιτιστικό επίπεδο και τον πολιτισμό τους. Η 

αναφέρουσα καταγγέλλει ότι η δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου θα 

έθετε σε κίνδυνο τη συναισθηματική κληρονομιά των Ανδαλουσιανών. Η άντληση φυσικού 

αερίου μέσω της διάτρησης θυλάκων φυσικού αερίου στο υπέδαφος εγκυμονεί έναν προφανή 

σεισμικό κίνδυνο και υπαγορεύεται από τα συμφέροντα εταιρειών ενέργειας και όχι από τις 

ανάγκες των πολιτών για εφοδιασμό σε αέριο.  Η ανθρώπινη δραστηριότητα βρίσκεται επίσης 

σε κίνδυνο. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πέρυσι στη Doñana αποδεικνύει τον πιθανό κίνδυνο 

που ενέχει η ύπαρξη εγκαταστάσεων αποθήκευσης φυσικού αερίου. 

 Antonio Maíllo Cañadas, ο οποίος εκπροσωπεί τον αναφέροντα Pedro Jiménez San 

José, εξ ονόματος της Izquierda Unida de Huelva, Αναφορά 0051/2013 

Ο εκπρόσωπος του αναφέροντος υποστηρίζει ότι η Doñana δεν είναι περιοχή κατάλληλη για 

την αποθήκευση αερίου. Πρόκειται για ένα έργο που θέτει σε κίνδυνο τους υδροφόρους 

ορίζοντες και συνεπάγεται υψηλό σεισμικό κίνδυνο για την περιοχή, προκαλώντας αστάθεια. 

Αυτό θα επηρεάσει το περιβάλλον λόγω της υπερεκμετάλλευσης των υδροφόρων οριζόντων, 

είτε αυτή είναι νόμιμη είτε όχι. Καταγγέλλει επίσης ότι το έργο του φυσικού αερίου χωρίστηκε 

σε τέσσερα επιμέρους έργα των οποίων οι σωρευτικές επιπτώσεις δεν έχουν αξιολογηθεί. Κατά 

τη γνώμη του, κάτι τέτοιο συνεπάγεται την ιδιωτικοποίηση και την κερδοσκοπική χρήση του 

υπεδάφους της Doñana. Δηλώνει ότι δεν επιτρέπεται να καταστραφεί η Doñana λόγω 

παράβασης των κανόνων και ότι πρέπει να καταπολεμηθεί η ρύπανση των υδροφόρων 

οριζόντων και ελπίζει ότι η επίσκεψη θα συμβάλει στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί ότι η 

κοινή δράση του ΕΚ και των πολιτών θα διαδραματίσει αποφασιστικό ρόλο στη διατήρηση 

αυτής της κληρονομιάς. Αναφέρει ότι τα έργα φυσικού αερίου δεν εγγυώνται την ασφάλεια και 

ότι δεν έχουν διεξαχθεί κατάλληλες μελέτες για την κατάδειξη της πλήρους σεισμικής 

ασφάλειας μετά τις εγχύσεις αερίου. 

 Rafael Gavilán Fernández, ο οποίος εκπροσωπεί τον αναφέροντα Aurelio González 

Peris, εξ ονόματος της Asociación Mesa de la Ría de Huelva, Αναφορά 0085/2013 

Ο εκπρόσωπος του αναφέροντος καταγγέλλει ότι η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας 

έχει αποφασίσει ότι η επαρχία της Huelva θα είναι το κέντρο παραγωγής, αποθήκευσης και 

διανομής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και καταγγέλλει τη χρήση της Doñana ως επέκτασης 

της Βιομηχανικής Ζώνης Πετροχημικών της Huelva (Polo Industrial Petroquímico de Huelva). 

Δεδομένου ότι η ικανότητα αποθήκευσης αερίου της τελευταίας έχει εξαντληθεί, 

αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί το υπέδαφος της Doñana για να αντισταθμιστεί αυτό το 

έλλειμμα. Καταγγέλλει ότι η Repsol δραστηριοποιείται στην ακτή της Doñana από το 1995 στο 

πλαίσιο των επονομαζόμενων παραχωρήσεων «Βόρειος Ποσειδών» και «Νότιος Ποσειδών», 

χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επιπλέον, επικρίνει 

το γεγονός ότι η Enagás, ως διαχειρίστρια των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και των δικτύων 

αερίου που διασχίζουν τη Doñana, είναι μία από τις εταιρείες που αποφάσισαν να μετατρέψουν 

τη Doñana σε ένα μεγάλο έργο φυσικού αερίου. Για την Ένωση «Mesa de la Ría», δεν πρέπει 

απλώς να αξιολογηθούν μαζί οι τέσσερις φάσεις στις οποίες έχει διαιρεθεί το έργο φυσικού 
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αερίου, αλλά πρέπει να μελετηθούν συνδυαστικά τα εν λόγω μεμονωμένα έργα μαζί με αυτά 

που αναπτύσσουν τώρα η Repsol και η Enagás. Η απειλή που συνεπάγεται το φυσικό αέριο για 

τη Doñana προέρχεται από τις δράσεις τριών εταιρειών και, ως εκ τούτου, πρέπει να 

αξιολογηθούν συνδυαστικά οι δραστηριότητές τους όσον αφορά τις συνέπειές τους για την 

ευαίσθητη φυσική ισορροπία της Doñana. 

Ο εκπρόσωπος του αναφέροντος επισημαίνει τον τεράστιο σεισμικό κίνδυνο που δημιουργεί η 

διοχέτευση αερίου στη Doñana, δεδομένου ότι η γεωλογική κατάσταση του υπεδάφους είναι 

πολύ πιο περίπλοκη από εκείνη του υπεδάφους του επονομαζόμενου «Έργου Castor», το οποίο 

οδήγησε στην επιβάρυνση του Δημοσίου λόγω καταβολής ποσού άνω του 

1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ ως αποζημίωση στην εταιρεία που κατασκεύασε το εν λόγω 

εργοστάσιο διοχέτευσης αερίου. Καταγγέλλει, επίσης, ότι η εταιρεία Gas Natural διαίρεσε το 

δικό της έργο αποθήκευσης σε 4 φάσεις για να θολώσει τα νερά στις Αρχές και να αποκτήσει 

έτσι τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες. 

Η βιομηχανική δραστηριότητα αναπτύσσεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των 

κατοίκων της Huelva, οι οποίοι καταδικάζονται στην υπανάπτυξη και στους υγειονομικούς και 

περιβαλλοντικούς κινδύνους που ενέχει αυτή η δραστηριότητα. Ζητεί να ανατραπεί αυτή η 

κατάσταση και η Doñana να μην καταλήξει να γίνει η επέκταση της Βιομηχανικής Ζώνης 

Πετροχημικών της Huelva. 

Λαμβάνει τον λόγο ο κ. Csaky και ξεκινά τη διαδικασία ερωταποκρίσεων. Εξηγεί ότι η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τοποθετηθεί σχετικά με την κατάσταση στην Doñana, αφού κίνησε 

διαδικασία επί παραβάσει το 2014 όσον αφορά την υπερεκμετάλλευση των υδροφόρων 

οριζόντων, και ερωτά τι άλλο θα μπορούσε να γίνει. 

Στη συνέχεια λαμβάνει τον λόγο ο κ. Castroviejo, ο οποίος κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για αδιαφανείς διαδικασίες και υποστηρίζει ότι δεν ενημερώνει τους πολίτες για τις παραβάσεις 

των κανόνων από την πλευρά των τοπικών αρχών. Ζητεί να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια της 

ΕΕ κατ’ απόλυτη προτεραιότητα για την αποκατάσταση των ελών. 

Ο κ. Maillo αναφέρεται στα έργα φυσικού αερίου, κατηγορώντας τις αρχές για την κατάτμηση 

των έργων και τις συγκρούσεις συμφερόντων των επιχειρήσεων φυσικού αερίου και των 

πολιτικών, οι οποίοι αγνοούν τους σεισμικούς κινδύνους. 

Ο κ. Gavilán Fernández τονίζει ότι όχι μόνο τα έργα φυσικού αερίου της Gas Natural αλλά και 

εκείνα της Repsol και της Enagás δεν υποβλήθηκαν σε μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Καταγγέλλει ότι μέσω του κυματοθραύστη της Huelva η ρύπανση διοχετεύεται κατά μήκος της 

ακτής της Doñana. 

Η κ. Modino ζητεί να διατηρηθεί η πολιτιστική κληρονομιά και η εθνογραφική κληρονομιά: 

«ο Κήπος των Εσπερίδων» και η Ταρτησσός βρίσκονται στο υπέδαφος της Doñana, όπως 

μπορούν να βεβαιώσουν οι αρχαιολόγοι, και για τον λόγο αυτό δεν πρέπει να αποθηκεύεται 

αέριο κάτω από πολύτιμα αρχαιολογικά μνημεία. 

Ο κ. Κύρκος δηλώνει ότι η Doñana απειλείται από τις δραστηριότητες εξόρυξης 

υδρογονανθράκων και αναρωτιέται σχετικά με τον αντίκτυπο αυτού του τρόπου εξόρυξης στο 

περιβάλλον. Ρωτά πώς έχουν αντιμετωπίσει τα δικαστήρια τη διαίρεση του έργου σε τέσσερα 

επιμέρους έργα, ποια είναι η θέση των αρχών της Ανδαλουσίας πάνω σε αυτό το θέμα, καθώς 

και πώς θα αποθηκεύεται το φυσικό αέριο. 
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Η κ. Cabezón επισημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικοί κανονισμοί προστασίας, δεδομένου ότι 

τα έργα βρίσκονται σε διαφορετικούς τόπους, και τονίζει ότι μόνο το έργο Marismas Occidental 

βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε λειτουργία. Καταδικάζει τη διαίρεση του έργου και τους πιθανούς 

σεισμικούς κινδύνους που ενέχει η έγχυση αερίου στις οπές της εξόρυξης. 

Συνάντηση με Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στις 19 Σεπτεμβρίου στη Σεβίλλη 

 Plataforma Salvemos Doñana και Ecologistas en Acción [Πλατφόρμα «Να σώσουμε 

τη Doñana» και Οικολόγοι εν Δράσει]: Juan Romero και Abel Lacalle 

Ο κ. Romero δηλώνει ότι η οργάνωσή του αντιτίθεται στη χρήση του προστατευόμενου 

φυσικού χώρου της Doñana, και της περιοχής που την περιβάλλει, για τη δημιουργία 

εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου με την έγχυση αερίου στο υπέδαφος μέσω του 

υδροφόρου ορίζοντα. Δηλαδή, αντιτίθεται στο βιομηχανικό έργο αποθήκευσης που ονομάζεται 

«Marismas» [έλη] και σε όλα τα σχετικά επιμέρους έργα της εταιρείας Naturgy (Petroleum Oil 

& Gas España, S.A., θυγατρική της εταιρείας Gas Natural Fenosa). 

Εξηγεί ότι η εταιρεία έχει κληρονομήσει τις άδειες και εδώ και 30 χρόνια ασχολείται με την 

εξόρυξη φυσικού αερίου. Όμως στο έργο Marismas, από το 2012 που υποβλήθηκε η αίτηση 

για νέες άδειες, ενσωματώθηκε μια νέα δραστηριότητα, ήτοι η διοχέτευση φυσικού αερίου για 

την αποθήκευσή του στο υπέδαφος. Ως εκ τούτου, το έργο αυτό μετατράπηκε σε ένα τεράστιο 

έργο εξόρυξης και διοχέτευσης φυσικού αερίου, το οποίο, για τη διευκόλυνση της 

διεκπεραίωσης και υλοποίησής του, έχει διαιρεθεί σε τέσσερα επιμέρους έργα. Αυτά τα 

επιμέρους έργα, έχουν ονομαστεί ανάλογα με την τοποθεσία τους στη Doñana: Saladillo, 

Marismas Occidental (δυτικά έλη), Marismas Oriental (ανατολικά έλη) και Aznalcázar. 

Το επιμέρους έργο Marismas Occidental, που βρίσκεται στην καρδιά της Doñana, σε μια 

περιοχή η οποία, προς το παρόν, δεν έχει καταφέρει να συμπεριληφθεί στον προστατευόμενο 

χώρο, είναι το μοναδικό που διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες υλοποίησης, και χρειάζεται 

να υλοποιηθούν οι εξής εργασίες: 

Μετατροπή των 13 φρεάτων που υπάρχουν σήμερα σε υποδομή αποθήκευσης αερίου. 

Διάνοιξη 18 νέων φρεάτων και αξιοποίηση τους, πρώτα με άντληση και έπειτα με έγχυση. 

Δημιουργία ενός δικτύου συνδετικών αγωγών αερίου μήκους 65 χιλιομέτρων που θα καλύπτει 

την περιοχή της Doñana. 

Η Plataforma Salvemos Doñana είναι αντίθετη στα σχέδια αυτά, διότι οι επιστημονικές 

εκθέσεις που συντάχθηκαν από επίσημους ερευνητικούς οργανισμούς επιβεβαιώνουν τον 

κίνδυνο πρόκλησης σεισμών με πιθανές καταστροφικές συνέπειες. Το Ανώτατο Κέντρο 

Επιστημονικών Ερευνών (CSIC) και το Γεωλογικό και Ορυκτολογικό Ινστιτούτο της Ισπανίας 

(IGME) δεν αποκλείουν με επιστημονική βεβαιότητα τον κίνδυνο σεισμών. Εκθέσεις 

ερευνητών του Πανεπιστημίου της Huelva αποδεικνύουν ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 

σεισμικών δονήσεων από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Για τον ίδιο, στην περιοχή αυτή, η 

σεισμικότητα είναι αποδεδειγμένο γεγονός. Σύμφωνα με τον κ. Romero, το έργο Castor στο 

Castellón (Ισπανία), που αφορούσε την διοχέτευση φυσικού αερίου και το οποίο διέσχιζε ένα 

σύστημα υδάτων, είναι ένα παράδειγμα αποτυχημένης προσπάθειας, καθώς ακυρώθηκε μετά 

από ένα κύμα σεισμών το 2013. 
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Η οργάνωση Ecologistas en Acción αντιτίθεται διότι η Doñana είναι προστατευμένη περιοχή 

που αποτελεί για την Ευρώπη σύμβολο στον τομέα της περιβαλλοντικής διατήρησης. 

Πρόκειται για ένα μωσαϊκό βιοτόπων και μια δεξαμενή βιοποικιλότητας με 4.800 είδη που 

αντιστοιχούν στο 75% της βιοποικιλότητας της Ευρώπης. Το έργο Marismas και τα τέσσερα 

επιμέρους έργα του παραβιάζουν την ισπανική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με το 

περιβάλλον και σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Όπως δηλώνει ο 

εκπρόσωπος της οργάνωσης, δεδομένου ότι τα τέσσερα έργα αφορούν τον ίδιο υδροφόρο 

ορίζοντα και το ίδιο σύστημα από πλάκες και ρήγματα, εκτιμά ότι ο σεισμικός κίνδυνος που 

ενέχει αυτό το έργο αρκεί για να ανασταλεί η έγκριση και υλοποίησή του, με την εφαρμογή 

της αρχής της προφύλαξης, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν με άλλα έργα ή προβλήματα 

που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διατήρηση της Doñana. Στη Doñana επηρεάζεται μόνο 

ένας υδροφόρος ορίζοντας: τα συστήματα υδάτων της La Rocina και του Almonte, που 

υπάγονται στο Δίκτυο Natura 2000. 

Οι Ecologistas en Acción ανέφεραν τις ακόλουθες τέσσερις παραβάσεις: 

1. Προγραμματισμός χωρίς στρατηγική το 2006 (χωρίς στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση) 

2. Κατακερματισμός της ΕΠΕ – και σωρευτικές επιπτώσεις 

3. Χωρίς ανάλυση του προκαλούμενου σεισμικού κινδύνου (αναφορά στην υπόθεση C-50/09 

ΕΕ κατά της Ιρλανδίας) 

4. Υποτίμηση της περιοχής μελέτης 

 

 Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF): Felipe Fuentelsaz και Juanjo Carmona 

Μετά από χρόνια πολιτικής απραξίας έναντι της παράνομης γεωργίας, ο υδροφόρος ορίζοντας 

που δίνει ζωή στη Doñana εξαντλήθηκε, και μαζί με αυτόν οι οικότοποι και τα είδη που 

καθιστούν τη Doñana έναν μοναδικό τόπο. Την καταγγελία της WWF υποστηρίζουν ο 

Διαμεσολαβητής της Ανδαλουσίας, ο Ισπανός Διαμεσολαβητής και ο Βιολογικός Σταθμός της 

Doñana, του CSIC. 

Η κατάσταση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, λαμβάνοντας υπόψη την αξία της περιοχής, χάρη 

στην οποία εξασφάλισε τον τίτλο του εθνικού πάρκου (1969), του Αποθέματος Βιόσφαιρας 

(1981) και του τόπου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO (1994), και του Υγροτόπου 

Διεθνούς Σημασίας από τη Σύμβαση Ramsar για τους Υγροτόπους (1982). 

Όπως τονίζει το WWF, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δημόσια στοιχεία, τα ύδατα που φτάνουν 

στα έλη έχουν μειωθεί κατά 80% σε σύγκριση με τα φυσιολογικά επίπεδά τους, και 1.000 

παράνομα φρέατα και 3.000 εκτάρια παράνομων καλλιεργειών εξακολουθούν να 

αποξηραίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα από τον οποίο εξαρτάται η επιβίωση της Doñana. Η 

παράνομη και μη βιώσιμη χρήση ύδατος επηρεάζει σοβαρά το φυσικό τοπίο της Doñana, και 

έχει οδηγήσει σε απώλεια της βιοποικιλότητας και αποξήρανση των λιμνίων. 

Τα επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα συστήματα ύδατος, καθώς και τα 

οικοσυστήματα του φυσικού χώρου της Doñana και του περιβάλλοντος του, βρίσκονται σε 

χειρότερη κατάσταση από αυτή που περιγράφεται στα νυν έγγραφα προγραμματισμού, κατά 

παράβαση ευρωπαϊκών κανόνων, όπως η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα ή οι οδηγίες για τους 

οικοτόπους και τα άγρια πτηνά. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αλλαγές στη βλάστηση, την 

αποξήρανση λιμνίων, την εξαφάνιση διαφόρων ειδών ιχθύων, τη σπανιότητα ορισμένων ειδών 

πτηνών, καθώς και την εξάπλωση του ευτροφισμού και των χωροκατακτητικών ειδών. 
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Ιδίως, τίθεται σε μεγάλο κίνδυνο η επιβίωση των ειδών υδρόβιων πτηνών που απειλούνται 

περισσότερο, μεταξύ άλλων λόγω της μεταβολής του καθεστώτος πλήρωσης του έλους με νερό 

από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες επιβάλλουν τη λήψη ειδικών 

μέτρων διατήρησης όσον αφορά τις οικολογικές απαιτήσεις για τα ενδιαιτήματα και τα είδη, 

με σκοπό τη διασφάλιση μιας ευνοϊκής κατάστασης διατήρησης, και, στην περίπτωση των 

πτηνών, την επιβίωση και αναπαραγωγή τους στην περιοχή κατανομής τους. 

Συνολικά, η κατάσταση των υδάτων και της διατήρησης της βιοποικιλότητας στην Doñana 

είναι κάπως αρνητικές. Τα υδάτινα οικοσυστήματα της Doñana υπόκεινται στις πιέσεις της 

πλανητικής μεταβολής, αφενός, και στις ειδικές πιέσεις που ασκούνται από την εξορυκτική 

δραστηριότητα και τη ρύπανση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, αφετέρου. Αυτό 

επηρεάζει άμεσα την τρέχουσα κατάσταση της Doñana, ενώ επιπλέον δεν επιτρέπει να 

αντισταθμιστεί ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής. 

Από την πλευρά της η Unesco, μέσω της απόφασης της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς, 

του 2017, σχετικά με τη Doñana, εκφράζει την ανησυχία της για τα συμπεράσματα της ετήσιας 

έκθεσης για το 2016 την οποία συνέταξε η Υδρογραφική Συνομοσπονδία του Guadalquivir, 

καθώς επιβεβαιώνει ότι, εάν διατηρηθεί η τρέχουσα στάθμη και η χρήση των υπόγειων πόρων 

καταναλώνοντας μεγάλο μέρος των υπόγειων συστημάτων ύδατος, θα τεθεί σε κίνδυνο η καλή 

κατάσταση των ίδιων των συστημάτων ύδατος και των χερσαίων οικοτόπων που εξαρτώνται 

από αυτά. Τέλος, και πάλι σε διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κινήσει διαδικασία 

επί παραβάσει κατά της Ισπανίας (κατόπιν καταγγελίας του WWF) για την κακή διαχείριση 

των υδάτων στη Doñana, κατά παράβαση των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους και 

της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. 

Λόγω της κακής κατάστασης των υδάτων στη Doñana, το WWF αναγκάστηκε να συλλέξει το 

2016 τις πιο πρόσφατες και ολοκληρωμένες πληροφορίες για την κατάσταση διατήρησης 

οικοτόπων και ειδών, καθώς και άφθονες επιστημονικές δημοσιεύσεις για τα οικοσυστήματα 

και τα συστήματα υδάτων στη Doñana. Παράλληλα, τον Μάιο του 2016 διοργανώθηκε στη 

Doñana εργαστήριο εμπειρογνωμόνων σε θέματα υδάτων, με τη συμμετοχή 20 κορυφαίων 

επιστημόνων και τεχνικών, για την αντιπαραβολή και τη συμπλήρωση των εν λόγω 

πληροφοριών. Οι εμπειρογνώμονες συμφώνησαν ότι η κατάσταση διατήρησης της Doñana 

είναι χειρότερη από την κατάσταση που αντικατοπτρίζεται στα έγγραφα προγραμματισμού των 

αρχών της Ισπανίας και της Ανδαλουσίας για τη Doñana. 

Με όλες αυτές τις πληροφορίες καταρτίστηκε η έκθεση με τίτλο «El Estado del Agua en 

Doñana: Una Evaluación del Estado de las Aguas y los Ecosistemas del Espacio Protegido» (Η 

κατάσταση των υδάτων στη Doñana: Αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων και των 

οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής), μία από τις πιο πλήρεις και λεπτομερείς 

επιστημονικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σχετικά με την κατάσταση 

των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στη Doñana, καθώς και του αντικτύπου που έχει η 

επιδείνωσή της στα οικοσυστήματα της περιοχής. Μεταξύ των πιο σοβαρών επιπτώσεων 

συγκαταλέγεται η μείωση των πληθυσμών υδρόβιων πτηνών που εξαρτώνται από την καλή 

κατάσταση του έλους, όπως η στικτόπαπια που απειλείται σοβαρά. Τα λιμνία μεταξύ των θινών 

(που είναι στην πλειονότητά τους προσωρινά, ορισμένα είναι μόνιμα, και συνιστούν ένα από 

τα στοιχεία που κάνουν τη Doñana τόσο ξεχωριστή) εξακολουθούν να αποξηραίνονται. 

Επίσης, έχει χαθεί το 40% των ειδών λιβελούλας και ζυγόπτερων που ζούσαν εκεί. 
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Όπως προειδοποιούν στην ανάλυση του WWF, που βασίζεται σε επίσημα δεδομένα της 

Κυβέρνησης, ο μεγάλος υδροφόρος ορίζοντας που τροφοδοτεί τον υγρότοπο έχει υποστεί 

δραματική μείωση σε σχέση με τη δεκαετία του ’70, γεγονός που επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο 

στις εκθέσεις του οργανισμού διαχείρισης της λεκάνης απορροής. Επί του παρόντος, ο έλεγχος 

της χρήσης των υδάτων στη Doñana είναι τόσο ανεπαρκής που δεν είναι γνωστή ούτε η 

συνολική ποσότητα υδάτων που λαμβάνεται από τον υδροφόρο ορίζοντα σε ετήσια βάση. Από 

την πλευρά τους, οι εμπειρογνώμονες συμπέραναν ότι ο υδροφόρος ορίζοντας της Doñana θα 

χρειαστεί 30 έως 60 έτη για να αποκατασταθεί πλήρως από την τρέχουσα υπερεκμετάλλευση, 

αφότου ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά της παράνομης και μη βιώσιμης χρήσης των υδάτων στο 

περιβάλλον. 

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασής της, η Doñana απαιτεί επείγουσες δράσεις με σκοπό την 

αντιστροφή της παρούσας τάσης υποβάθμισης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εξής 

δράσεις: σφράγισμα των παράνομων φρεάτων και παρακολούθηση της άντλησης υπόγειων 

υδάτων· βελτίωση των πρακτικών άρδευσης στην περιοχή γύρω από τη Doñana· μείωση της 

διάχυτης ρύπανσης· μετατόπιση της γεώτρησης για την αστική ανάπτυξη του Matalascañas και 

βελτίωση του καθαρισμού του νερού που φτάνει στη Doñana, καθώς και βελτίωση της 

διακυβέρνησης των υδάτων και συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού, αποδεικνύοντας ότι η 

βελτίωση της κατάστασης του νερού της Doñana θα ωφελούσε τους κατοίκους της περιοχής. 

Τα υπόγεια ύδατα είναι πρωταρχικής σημασίας για τη διατήρηση των ελών και των υγροτόπων 

της Doñana, και για τον λόγο αυτό η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αποκατάστασή τους 

θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από την καλή κατάσταση του συστήματος υδάτων που είναι 

γνωστό ως υδροφόρος ορίζοντας 27 ή Υπόγειο Σύστημα Υδάτων (Almonte-Marismas – που 

διαιρείται σε 5 υποενότητες στο τρέχον Υδρολογικό Σχέδιο για τον Guadalquivir, 2015-2021). 

Το WWF συμπεραίνει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία και τα γραφήματα της Έκθεσης της 

Υδρογραφικής Συνομοσπονδίας του Guadalquivir για το 2017, η πιεζομετρική στάθμη του 

υδροφόρου ορίζοντα δεν έχει αποκατασταθεί από την τελευταία μεγάλη ξηρασία που 

σημειώθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Παρόλο που, σύμφωνα με τις καταγραφές των 

βροχοπτώσεων, έχουν μεσολαβήσει ιδιαίτερα βροχερά έτη, το 81,25% των τομέων βρίσκονται 

σήμερα σε παρόμοια ή χειρότερη κατάσταση σε σχέση με την κατάσταση πριν από 24 έτη. Η 

ανεξέλεγκτη, μη βιώσιμη και, σε πολλές περιπτώσεις, παράνομη αύξηση των αρδευόμενων 

εντατικών καλλιεργειών στην περιοχή που περιβάλλει το Εθνικό Πάρκο της Doñana είναι η 

πιο σοβαρή απειλή για το μέλλον αυτού του τόπου που αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά. Εδώ 

και πάνω από μία δεκαετία, παρακολουθείται συνεχώς η άρδευση γύρω από τη Doñana με 

επιτόπιες επιθεωρήσεις και με τη χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης (εικόνες μέσω δορυφόρου), 

για να ελέγχεται και να καταγγέλλεται η αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων. Στην 

προσπάθειά της να βάλει σε τάξη το χάος στις καλλιέργειες που περιβάλλουν τη Doñana, η 

Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, σε συνεργασία με την κεντρική Κυβέρνηση, μετά 

από επτά έτη εργασιών και με τη σύμφωνη γνώμη των γεωργών, ενέκρινε το 2014 το 

επονομαζόμενο «Σχέδιο της Φράουλας» ή «Ειδικό Σχέδιο της Δασικής Ζώνης» (ειδικό σχέδιο 

διαχείρισης των αρδευόμενων εκτάσεων που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Δασικής Ζώνης 

της Doñana). Παρά την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου από τις Διοικήσεις, οι αρδεύσεις 

εξακολουθούν να αυξάνονται στην περιοχή. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του WWF, από 

το 2016 έως και το 2018 εντοπίστηκαν 365 νέα εκτάρια εντατικής άρδευσης σε εκτάσεις που 

υπάγονται στο Ειδικό Σχέδιο της Δασικής Ζώνης. Αυτές οι νέες καλλιέργειες προστίθενται στα 

1.680 εκτάρια που εμφανίστηκαν από το 2004 έως το 2015, τη χρονιά κατά την οποία δόθηκε 

επίσημα τέλος στην ανεξέλεγκτη αύξηση των αρδευόμενων καλλιεργειών στην Doñana. 
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Σε γενικές γραμμές, το μεγαλύτερο μέρος των νέων αρδευόμενων εκτάσεων αντιστοιχεί σε 

καλλιέργειες υπό κάλυψη (με τη χρήση προστατευτικών φύλλων από πλαστικό), ενώ το 

μύρτιλλο επικρατεί στις καλλιέργειες τα τελευταία χρόνια. 

Αυτές οι αυξήσεις είναι ανησυχητικές όχι μόνο λόγω των άμεσων συνεπειών τους, αλλά και 

λόγω των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συνεπειών τους, διότι οι Διοικήσεις ούτε τις 

εμποδίζουν ούτε κλείνουν προληπτικά τα παράνομα φρέατα που εντοπίζονται από φορείς ή 

καταγγέλλονται από το WWF. Επιπλέον, η παράνομη γεωργία αποβαίνει σε γενικές γραμμές 

επικερδής, αφού τα οφέλη που προκύπτουν είναι περισσότερα από τις ήπιες οικονομικές 

κυρώσεις που επιβάλλονται. 

 ASAJA Ανδαλουσίας: Emilio Vieira· Eduardo Martín: γενικός γραμματέας της ASAJA 

Σεβίλλης 

Η ASAJA είναι εδώ και 20 έτη στη διοικούσα επιτροπή και το συμβούλιο της Doñana. 

Αντιπροσωπεύει τους αγρότες και εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση του 

υδροφόρου ορίζοντα και την κατάσταση της γεωργίας και του ζωικού κεφαλαίου. Δεν 

συμμερίζεται τα δεδομένα του WWF, αλλά παραδέχεται ότι υπάρχει πρόβλημα στη βόρεια 

ζώνη του πάρκου, διότι έχει επιτραπεί η διάνοιξη φρεάτων ύδατος. Πρέπει να βρεθεί μια λύση 

για αυτή την κατάσταση, και η παράνομη και νόμιμη άρδευση πρέπει να μπουν σε τάξη, διότι 

η παράνομη άρδευση ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό στη νόμιμη άρδευση. Υπάρχουν 

περισσότεροι νόμιμοι παρά παράνομοι αγρότες και οι νόμιμοι αγρότες δεν καταχρώνται τη 

θέση τους· απεναντίας, οι πρακτικές τους θεωρούνται βιώσιμες και υποδειγματικές (βλ. τον 

ορυζώνα στη Σεβίλλη). Δεν μπορούμε να μιλήσουμε γενικά για όλους τους γεωργούς· υπάρχει 

καταγεγραμμένο κλείσιμο φρεάτων, γεγονός που σημαίνει ότι οι αρχές έλαβαν μέτρα, αν και 

ίσως με υπερβολικά αργούς ρυθμούς. Η γεωργία είναι ο τομέας που στηρίζει τη ζωή γύρω από 

το πάρκο, που έχει επηρεαστεί από την παρατεταμένη ξηρασία. Όταν γίνεται λόγος περί 

υδάτων, επί της ουσίας γίνεται λόγος για τη γεωργία, εν προκειμένω δε για τη βιώσιμη γεωργία. 

Ο κ. Csaky ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες για τις απαντήσεις και τις εξηγήσεις τους και 

επισημαίνει ότι η συζήτηση ήταν πολύ εποικοδομητική. Ευχαριστεί όλους τους παριστάμενους 

για τις νέες πληροφορίες που παρείχαν, αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της διαχείρισης του 

Εθνικού Πάρκου της Doñana και δίνει τον λόγο στους ερωτώντες: 

Η κ. Estaras εξηγεί ότι χρειάζεται ισορροπία μεταξύ της διατήρησης του υδροφόρου ορίζοντα 

και της γεωργικής δραστηριότητας και ευχαριστεί όλους τους ομιλητές για τις συνεισφορές 

τους. 

Η κ Cabezon ζητεί πληροφορίες σχετικά με την πραγματική επιρροή της κλιματικής αλλαγής 

στη Doñana και ρωτά πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των παράνομων 

φρεάτων. Ο κ. Carmona απαντά για την κλιματική αλλαγή, και εξηγεί ότι, πράγματι, αυτή έχει 

αντίκτυπο στις εκβολές του ποταμού Guadalquivir και στην εξαφάνιση της παραλίας 

Matalascañas, και ζητεί ταχείες λύσεις για τη Doñana. Ο κ. Fuentelsaz απαντά σχετικά με τα 

παράνομα φρέατα, λέγοντας ότι δεν υπάρχει επαρκής φύλαξη (οι φύλακες έχουν αυξηθεί από 

έναν σε πέντε). Ζητεί να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα προφύλαξης για τα αγροτεμάχια που 

αρδεύονται παράνομα και να σφραγιστούν προσωρινά τα φρέατα. Δηλώνει ότι οι έρευνες 

παραγράφονται γιατί δεν κινούνται οι διαδικασίες και ότι τα φρέατα σφραγίζονται μόνο στην 

περίπτωση που δίνονται ως αντάλλαγμα στους γεωργούς επιφανειακά ύδατα που προκύπτουν 

από εκτροπές. Ζητείται επίσης να παύσουν οι καλλιέργειες στις εκτάσεις που αρδεύονται 

παρανόμως. 
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Ο κ. Κύρκος δηλώνει ότι, όσον αφορά το αέριο, είναι απαραίτητη η μετάβαση σε καθαρές 

μορφές ενέργειας, και ζητεί να συνεχιστεί το κλείσιμο των παράνομων φρεάτων ύδατος και η 

ανάπτυξη βιώσιμης γεωργίας. Ρωτά σχετικά με πιθανές διαρροές. Ο κ. Lacalle του απαντά ότι 

η σεισμική δραστηριότητα που προκαλείται από την πίεση του φυσικού αερίου μπορεί να 

αποβεί επικίνδυνη και ότι αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον 

η εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι ακόμη απαραίτητη για τον εφοδιασμό σε 

αέριο. Αναφέρει ότι οι διαρροές είναι πιθανές και ότι, χωρίς τα κατάλληλα φίλτρα, το υπέδαφος 

κινδυνεύει να μολυνθεί. Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες. Το έργο αυτό έχει 

κερδοσκοπικά κίνητρα: την αποθήκευση και χρήση του φυσικού αερίου εάν και όταν χρειαστεί.  

Η εγκατάσταση αποθήκευσης κατασκευάστηκε μια εποχή (το 2006) κατά την οποία 

προβλεπόταν υψηλό επίπεδο κατανάλωσης φυσικού αερίου, και πλέον ενδέχεται να μην είναι 

απαραίτητη. 

Συνάντηση με τις αρχές της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας στις 19 

Σεπτεμβρίου στη Σεβίλλη 

 José Fiscal López, περιφερειακός υπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

Η Doñana είναι μια φυσική περιοχή και περιλαμβάνει το Εθνικό Πάρκο της Doñana που, από 

το 1999, τελεί υπό διαχείριση ως «φυσική περιοχή Doñana» (120.000 εκτάρια). Κατέχει 

μοναδική βιοποικιλότητα και φιλοξενεί είδη με αξία συμβόλου, όπως ο ιβηρικός λύγκας και ο 

ισπανικός βασιλαετός. Μεταξύ των διάφορων τίτλων προστασίας και αριστείας που έχει λάβει, 

η Doñana έχει κηρυχθεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), Ειδική Ζώνη Διαχείρισης (ΕΖΔ), 

υπάγεται στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, και έχει κηρυχθεί Απόθεμα της 

Βιόσφαιρας και τόπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO. 

Για την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, η Doñana είναι η απόλυτη προτεραιότητα 

στον τομέα του περιβάλλοντος. Αυτός ο χώρος τελούσε στο παρελθόν υπό τη διαχείριση του 

κράτους, και εδώ και 10 έτη τελεί υπό τη διαχείριση της Περιφερειακής Κυβέρνησης. Η 

ανθρώπινη δραστηριότητα ανέκαθεν απειλούσε αυτόν τον χώρο. Σήμερα, οι απειλές που 

αντιμετωπίζει η Doñana είναι οι εξής: η κλιματική αλλαγή, το έργο φυσικού αερίου και η 

κατάσταση των υδροφόρων οριζόντων. 

Το φυσικό αέριο στο υπέδαφος του χώρου που περιβάλλει το Φυσικό πάρκο της Doñana 

ανέκαθεν αποτελούσε αντικείμενο εκμετάλλευσης, και υπάρχουν διάφοροι χώροι, φρέατα και 

αγωγοί αερίου που ανήκουν στην εταιρεία Petroleum Oil & Gas España S.A., η οποία υπάγεται 

στον επιχειρηματικό όμιλο ενέργειας Gas Natural Unión Fenosa. Τα τελευταία χρόνια, ο εν 

λόγω επιχειρηματικός όμιλος αποφάσισε να ενισχύσει τη δραστηριότητά του στον τομέα του 

φυσικού αερίου στην εν λόγω περιοχή, αναπτύσσοντας τέσσερα νέα έργα (Marismas 

Occidental, Saladillo, Marismas Oriental και Aznalcázar) σε διαφορετικούς δήμους των 

επαρχιών της Huelva και της Σεβίλλης, μέσω των οποίων σχεδιάζει τροποποιήσεις των 

υφιστάμενων δραστηριοτήτων με τη δημιουργία νέων χώρων (φυσικές περιφραγμένες ζώνες, 

με φρέατα και λοιπές υποδομές), φρεάτων, αγωγών φυσικού αερίου, γραμμών ηλεκτροδότησης 

και μηχανημάτων, και, κυρίως, με μια νέα δραστηριότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου στους 

θύλακες αερίου που αξιοποιούνται έως σήμερα. 

Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πραγματοποιήθηκε με ανεξάρτητο τρόπο για 

καθένα από αυτά τα τέσσερα έργα, με τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
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- Το Marismas Occidental, που βρίσκεται εκτός των ορίων της Φυσικής Περιοχής της Doñana. 

Μολονότι επηρεάζει έναν τόπο κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) του Δικτύου Natura 2000, το έργο 

αυτό έλαβε θετική δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (DIA) στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, η 

οποία εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της κρατικής διαδικασίας 

Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και μια θετική Ενοποιημένη Περιβαλλοντική Άδεια 

(AAU) που εκδόθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2010 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της 

Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2015, η ισχύς της 

Ενοποιημένης Περιβαλλοντικής Άδειας του έργου παρατάθηκε κατά δύο έτη. Στις 10 Μαρτίου 

2016, το εθνικό Υπουργείο που είναι αρμόδιο για θέματα ενέργειας, το οποίο τότε ονομαζόταν 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τουρισμού (MINETUR), και πλέον ονομάζεται 

Υπουργείο Ενέργειας, Τουρισμού και Ψηφιακής Ατζέντας (MINETAD), χορήγησε ουσιώδη 

άδεια στο έργο. 

- Το Saladillo, που βρίσκεται εντός της Φυσικής Περιοχής της Doñana. Το έργο αυτό έλαβε 

στις 15 Ιανουαρίου 2013 θετική DIA από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 

κρατικής διαδικασίας Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ωστόσο, δεν διαθέτει άδεια 

για εγκατάσταση σε έκταση εκτός σχεδίου ανάπτυξης σε φυσική προστατευόμενη περιοχή, 

όπως ορίζει ο Νόμος 2/1989, και η εν λόγω άδεια δεν συνάδει με το Σχέδιο Οργάνωσης των 

Φυσικών Πόρων (PORN) και το Κατευθυντήριο Σχέδιο Χρήσεων και Διαχείρισης (PRUG) της 

Φυσικής Περιοχής της Doñana. Κατά συνέπεια, το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. 

- Το Marismas Oriental, που βρίσκεται εντός ττης Φυσικής Περιοχής της Doñana. Το έργο αυτό 

έλαβε στις 15 Ιανουαρίου 2013 θετική DIA από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 

κρατικής διαδικασίας Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στις 8 Ιανουαρίου 2016, 

εκδόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας 

απόφαση μη χορήγησης Ενοποιημένης Περιβαλλοντικής Άδειας (AAU) στο έργο αυτό, διότι 

δεν ήταν δυνατή η χορήγηση αυτής της άδειας για φυσικό προστατευόμενο χώρο, λαμβάνοντας 

υπόψη ότι στις 14 Μαρτίου 2015 το Συμμετοχικό Συμβούλιο της Φυσικής Περιοχής της 

Doñana εξέδωσε αρνητική έκθεση σχετικά με την AAU, και αυτή η έκθεση είναι περιοριστική 

για το περιφερειακό Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 8/1999 της Φυσικής 

Περιοχής της Doñana. Για τον λόγο αυτό, το έργο δεν μπορεί να υλοποιηθεί. 

- Το Aznalcázar, που βρίσκεται εκτός των ορίων της Φυσικής Περιοχής της Doñana. Το έργο 

αυτό έλαβε στις 15 Ιανουαρίου 2013 θετική DIA από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο πλαίσιο 

της κρατικής διαδικασίας Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Στις 8 Ιανουαρίου 2016, 

εκδόθηκε Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της περιφερειακής Κυβέρνησης της 

Ανδαλουσίας με την οποία χορηγήθηκε Ενοποιημένη Περιβαλλοντική Άδεια (AAU) στο έργο 

αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Μαρτίου 2015 το Συμμετοχικό Συμβούλιο της Φυσικής 

Περιοχής της Doñana εξέδωσε αρνητική έκθεση σχετικά με την AAU του Marismas Oriental, 

χωρίς να τοποθετηθεί επί του έργου Aznalcázar, διότι αυτό δεν βρίσκεται εντός της Φυσικής 

Περιοχής της Doñana. 

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας αμφισβήτησε το κατά πόσον 

πραγματοποιήθηκε κατάλληλη μελέτη των συνεργικών και σωρευτικών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των τεσσάρων έργων, και ιδίως στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, ειδικότερα 

δε εφόσον η νέα δραστηριότητα αφορούσε τη μόνιμη αποθήκευση φυσικού αερίου. Όλα αυτά 

τα χρόνια, η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας το επεσήμαινε σε διάφορες σχετικές 

ανοικτές ενημερωτικές διαδικασίες που διεξήγαγαν θεσμοί όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με 
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το πιλοτικό έργο 5081/13/ENVI) ή ο Διαμεσολαβητής της Ανδαλουσίας (διαδικασίες υποβολής 

καταγγελιών 13/1241 και 16/5654). 

Η Περιφερειακή Κυβέρνηση απέρριψε το έργο φυσικού αερίου εντός της Doñana και δεν 

θεωρεί ότι τα έργα εκτός των ορίων της περιοχής είναι κατάλληλα· η στάση της ήταν σαφής 

και υποστηρίχθηκε από μελέτες του CSIC: μελέτη του Δρ. Miguel de Las Doblas Lavigne 

(ερευνητή του CSIC), ο οποίος στην έκθεσή του δηλώνει σαφώς ότι οι ισπανικές και 

πορτογαλικές παράκτιες περιοχές του Κόλπου του Cádiz παρουσιάζουν νεοτεκτονική 

δραστηριότητα με άφθονες ενδείξεις επαναλαμβανόμενων σεισμών και τσουνάμι, και τονίζει 

ότι είναι αναγκαίο η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου αγωγού αερίου να 

περιλαμβάνει ενδελεχή γεωφυσική/τεκτονική μελέτη αξιολόγησης του σεισμικού κινδύνου. Ως 

εκ τούτου, δεδομένου ότι τα τέσσερα έργα που παρουσιάστηκαν αφορούν τον ίδιο υδροφόρο 

ορίζοντα και το ίδιο σύστημα από πλάκες και ρήγματα, ο σεισμικός κίνδυνος που ενέχει αυτό 

το έργο είναι επαρκής για να ανασταλεί η έγκριση και υλοποίησή του, με την εφαρμογή της 

αρχής της προφύλαξης, έως ότου αξιολογηθεί κατάλληλα το σύνολο του έργου από μία 

ανεξάρτητη και διεπιστημονική επιτροπή, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με άλλα έργα ή 

ζητήματα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη διατήρηση της Doñana. 

Το γεγονός ότι στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν συμπεριλήφθηκαν οι κίνδυνοι 

πρόκλησης σεισμών λόγω της έγχυσης αερίου θα μπορούσε να σημαίνει ότι η εκτίμηση του 

κινδύνου ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα παραβλέφθηκε, με την υπόθεση ότι υπάρχουν 

συνθήκες γεωλογικής σταθερότητας, υπόθεση που ενδέχεται να οδήγησε σε υποτίμηση του 

κινδύνου. Ο περιφερειακός υπουργός αναφέρεται στην έκθεση του CSIC σχετικά με τα 

περιστατικά που προκλήθηκαν από την υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου της Amposta, που 

είναι γνωστή ως έργο Castor. Οι σεισμικές δονήσεις που προκάλεσε η διαδικασία διοχέτευσης 

αερίου κατέστησαν το έργο μη βιώσιμο, και είχαν ως αποτέλεσμα να ανακτήσει το κράτος την 

παραχώρηση χρήσης, παρόλο που είχε εκδοθεί θετική Δήλωση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Η αρχή της προφύλαξης αποτελεί κατευθυντήρια γραμμή κατά την εξέταση οποιασδήποτε 

πρωτοβουλίας ικανής να προκαλέσει, έστω δυνητικώς, κινδύνους για το φυσικό τοπίο ή το 

περιβάλλον. Εφόσον, στην περίπτωση της Doñana, πρόκειται για ένα φυσικό περιβάλλον 

ανεκτίμητης αξίας, και, επίσης, εφόσον αυτοί οι πιθανοί κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν τη 

φυσική ασφάλεια προσώπων και πραγμάτων, καθίσταται απολύτως απαραίτητη η αίτηση 

αναθεώρησης των Δηλώσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων· και, δεδομένου ότι ένα από τα 

τέσσερα έργα (Marismas Occidental) διαθέτει ήδη ουσιώδη άδεια, εξίσου απαραίτητη είναι η 

αναστολή της υλοποίησης του εν λόγω έργου. 

Το δεύτερο πρόβλημα της Doñana αφορά τα ύδατα, που είναι η ουσία του πάρκου. Το 

οικοσύστημα που δίνει νόημα στο πάρκο είναι το εποχιακό έλος, το οποίο καλύπτεται από νερό 

όταν βρέχει. Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο υδροφόρος ορίζοντας 27 (υδροφόρος ορίζοντας 

«Almonte-Marismas») που εξυπηρετεί τη Doñana βρίσκεται στην περιοχή λεκάνης απορροής 

του Guadalquivir, δηλαδή τελεί υπό κρατική αρμοδιότητα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 

που παρουσιάστηκαν από τη συνομοσπονδία τον Ιούλιο του 2018, είναι σαφές ότι έχει μειωθεί 

η επιδείνωσή του και, αν και η κατάσταση παραμένει σοβαρή, έχει επιβραδυνθεί η υποβάθμιση 

του υδροφόρου ορίζοντα. Η κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα σχετίζεται με την αύξηση της 

δασικής έκτασης και της γεωργίας στον περιβάλλοντα χώρο του πάρκου, που είναι πλέον 

υπεύθυνες, νόμιμες και βιώσιμες, Πριν από 10 χρόνια δεν ήταν ούτε υπεύθυνες ούτε νόμιμες 

ούτε βιώσιμες, και, για να μην τεθεί σε κίνδυνο η Doñana, καταρτίστηκε το Σχέδιο Διαχείρισης 

της Βόρειας Δασικής Ζώνης της Doñana. Στόχος ήταν η διατήρηση της βιώσιμης γεωργίας και 
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η συντήρηση της Doñana, καθώς και η ευθυγράμμιση όλων των συμφερόντων στην περιοχή. 

Έκλεισαν 400 παράνομα φρέατα ύδατος, και κινήθηκαν νομικές διαδικασίες κατά των 

παράνομων αγροτεμαχίων και φρεάτων στη δασική έκταση. Χορηγήθηκαν στους γεωργούς 

επιφανειακά ύδατα από ταμιευτήρες της Huelva, προκειμένου να διασφαλιστούν οι αρδεύσεις 

και να είναι δυνατό το κλείσιμο των φρεάτων. 

Το Ειδικό Σχέδιο διαχείρισης των αρδευόμενων περιοχών που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα 

της Δασικής Ζώνης της Doñana του 2014 εγγυάται τη διατήρηση και βιωσιμότητα της 

αρδεύσιμης γεωργικής έκτασης, χωρίς να μειώνει την πρόσληψη ύδατος της Doñana. Όσον 

αφορά το πεδίο αρμοδιοτήτων της Αυτόνομης Κοινότητας, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες 

νομιμοποίησης μέσω της χορήγησης δικαιωμάτων παραχώρησης νερού στις γεωργικές 

εκτάσεις που πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλοι έλεγχοι 

για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητάς τους. Έχουν καταρτιστεί 226 εκθέσεις 

επιθεώρησης για την επαλήθευση της φυσικής κατάστασης του εδάφους, πριν από τις ποινικές 

και νομικές/διοικητικές διαδικασίες. Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες ώστε να κινηθούν 

80 πειθαρχικές διαδικασίες για δασικά ζητήματα, για μετατροπή της χρήσης του εδάφους χωρίς 

άδεια και αποκατάστασης του εδάφους που αφορά συνολική έκταση 302 εκταρίων, με την 

υποχρέωση της διακοπής των συλλεκτήρων ύδατος που επί του παρόντος χρησιμοποιούνται 

για άρδευση. Έκλεισαν 41 συλλεκτήρες στη Συνομοσπονδία των Tinto-Odiel-Piedraas και 254 

(294 φάκελοι τερματισμού της λειτουργίας) στην Υδρογραφική Συνομοσπονδία του 

Guadalquivir, δηλαδή 295 συνολικά. 

Η εκτροπή 14,99 εκατόμετρων επιφανειακών υδάτων από τους Tinto-Odiel-Piedras βοηθά 

στην άρδευση, και η μεταφορά του αγροτεμαχίου Los Mimbrales στον δημόσιο τομέα έχει 

μειώσει την αρδεύσιμη έκταση του Σχεδίου κατά 216 εκτάρια και πλέον. 

Σύμφωνα με την UNESCO, η γενική υγεία του πάρκου διατηρείται, και έχουν αποκατασταθεί 

είδη που απειλούνταν με εξαφάνιση, όπως ο ιβηρικός λύγκας (έργο LIFE) και ο ισπανικός 

βασιλαετός. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, όμως, σύμφωνα με τον Miguel Delibes 

(πρώην διευθυντή του Βιολογικού Σταθμού της Doñana), «το πάρκο βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση» και θα συνεχίσει να υπάρχει για πολλά χρόνια. Εξακολουθούν να υπάρχουν 

σοβαρές απειλές και πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα 

είναι μη αναστρέψιμες· ωστόσο, η πιο σημαντική απειλή είναι το έργο φυσικού αερίου, το 

οποίο δεν έχει νόημα τη σήμερον ημέρα. 

Ο κ. Csaky ευχαριστεί για τις εξηγήσεις που δόθηκαν. Αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της 

διαχείρισης της Doñana και σημειώνει τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί: παράνομα φρέατα, 

παράνομη γεωργική δραστηριότητα, διοχέτευση φυσικού αερίου στο υπέδαφος και ρύπανση 

του υδροφόρου ορίζοντα. Προτείνει να τεθούν ερωτήσεις στην κρατική Κυβέρνηση κατά τη 

μελλοντική επίσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος στη Μαδρίτη. 

Ο κ. Κύρκος συμφωνεί ότι τα λάθη του παρελθόντος μπορούν να διορθωθούν και ότι μπορεί 

να αυξηθεί η μέριμνα για το κλείσιμο των παράνομων φρεάτων. 

Η κ. Estaras συμφωνεί με το κλείσιμο των παράνομων φρεάτων και πιστεύει ότι λαμβάνονται 

εύλογα μέτρα· ωστόσο, όσον αφορά το ζήτημα του φυσικού αερίου, επισημαίνει ότι η DIA για 

τα έργα φυσικού αερίου είχε υπογραφεί 10 χρόνια πριν, από τον τότε υπουργό Περιβάλλοντος, 

και την εποχή εκείνη είχε γίνει δεκτή από την περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας· 

επισημαίνει επίσης ότι, προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση, θα πρέπει να ληφθεί 

μέριμνα για τη δικαστική διαδικασία, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια δικαστικών μαχών. 
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Ο υπουργός κ. Fiscal López επισημαίνει ότι, όσον αφορά το έργο φυσικού αερίου, η κεντρική 

κυβέρνηση γνωρίζει τον αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο του έργου, αλλά επιθυμεί να 

λάβει μέτρα με τη μέγιστη ασφάλεια δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές μελλοντικές 

απαιτήσεις της εταιρείας (αξίωση αποζημίωσης ύψους 359 εκατομμυρίων ευρώ). Θα ήταν 

προτιμότερο να ακυρωθούν οι αρχικές δηλώσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να 

καταρτιστεί μια νέα δήλωση για το σύνολο των τεσσάρων έργων. Τότε είχε δοθεί άδεια στα 

έργα, τα οποία αφορούσαν μια δραστηριότητα που υπήρχε εδώ και 35 έτη, διότι εκείνη την 

εποχή υπήρχαν άλλες προτεραιότητες και ανησυχίες. Ωστόσο το έργο έχει αλλάξει, και πλέον 

επιδιώκεται η διοχέτευση αντί για την εξόρυξη αερίου. Παρά ταύτα, η Περιφερειακή 

Κυβέρνηση, βάσει των επιστημονικών εκθέσεων του CSIC και του IGME, θέλει να κάνει ένα 

βήμα πίσω και να παγώσει το ζήτημα προς το παρόν. 

Όσον αφορά τα 3000 εκτάρια παράνομης γεωργίας, εξηγεί ότι πολλές περιοχές καλλιεργούνται 

με ευκάλυπτο, για τις οποίες οι καλλιεργητές κατέβαλαν γεωργικά δικαιώματα το 2004, αλλά 

είχαν ως προορισμό την καλλιέργεια δέντρων, ενώ σήμερα έχουν φυτευτεί με μύρτιλλα. Στην 

περίπτωση αυτή επρόκειτο για δασικές ή γεωργικές εκτάσεις; Παρά ταύτα, η Περιφερειακή 

Κυβέρνηση θα μεριμνήσει ιδιαίτερα για την εφαρμογή της νομοθεσίας με το κλείσιμο των 

παράνομων φρεάτων ύδατος. 

Συνάντηση στη Σεβίλλη στις 19 Σεπτεμβρίου με τον Διαμεσολαβητή της Ανδαλουσίας 

 Jesús Maeztu Gregorio de Tejada 

Ο Διαμεσολαβητής της Ανδαλουσίας ξεκινά την τοποθέτησή του εξηγώντας τους λόγους που 

τον οδήγησαν να κινήσει έρευνα ίδιας πρωτοβουλίας για την κατάσταση της Φυσικής Περιοχής 

της Doñana, και, στη συνέχεια, εκθέτει τις δράσεις που έχουν αναληφθεί και τα συμπεράσματα 

που έχουν εξαχθεί από την εν λόγω έρευνα. 

Η Φυσική Περιοχή της Doñana, η οποία έχει χαρακτηριστεί τόπος Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

από την UNESCO και υπάγεται στο Δίκτυο Natura 2000, βρίσκεται μεταξύ δύο ηπείρων,  

αποτελεί έναν ιδιαίτερο τόπο διέλευσης, εκτροφής και διαχειμάσεως πτηνών που προέρχονται 

από την Ευρώπη και την Αφρική και διαθέτει πολύ πλούσια και ποικιλόμορφη πανίδα. Αυτό, 

σε συνδυασμό με την πλούσια χλωρίδα του, δημιουργεί ένα μοναδικό οικοσύστημα, που 

θεωρείται η μεγαλύτερη περιοχή οικολογικής προστασίας της Ευρώπης. Ωστόσο, στον χώρο 

γύρω από τη Doñana ασκούνται δραστηριότητες ή εκτελούνται υποδομές που προκαλούν 

ανησυχία εξαιτίας των κινδύνων που μπορούν να συνεπάγονται για τη συντήρηση και τη 

διατήρηση αυτής της μοναδικής περιοχής. Η ανάπτυξη του πάρκου τον οδήγησε σε διάφορες 

δράσεις προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της Ανδαλουσίας, μεταξύ των 

οποίων το δικαίωμα σε ένα αξιοπρεπές και κατάλληλο περιβάλλον. 

Η πρώτη από αυτές τις πρωτοβουλίες αποτελεί λόγο ανησυχίας εδώ και πολλά χρόνια και 

αφορά την κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα ο οποίος τροφοδοτεί τους υγροτόπους του 

Πάρκου και αποτελεί τη βασική συνιστώσα της περιβαλλοντικής και οικολογικής του αξίας. 

Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις δραστηριότητες μιας εταιρείας φυσικού αερίου, η οποία 

εκμεταλλεύεται εδώ και χρόνια διάφορα κοιτάσματα εντός της προστατευμένης περιοχής και 

του περιβάλλοντός της, για τον σχεδιασμό της κατασκευής ενός αγωγού φυσικού αερίου που 

θα συνέδεε τις εν λόγω εκμεταλλεύσεις και την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών για τη 

χρήση των υφιστάμενων φρεάτων ως χώρου αποθήκευσης των αερίων, μετά την διοχέτευση. 
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1. Όσον αφορά την κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα της Doñana, ο Διαμεσολαβητής 

αντιμετωπίζει πρόβλημα κατανομής αρμοδιοτήτων, δεδομένου ότι η τελική ευθύνη για 

τον έλεγχο και την εποπτεία του εν λόγω υδροφόρου ορίζοντα ανήκει σε έναν 

οργανισμό (την Υδρογραφική Συνομοσπονδία του Guadalquivir), ο οποίος οργανικά 

εξαρτάται από την κρατική Διοίκηση και, ως εκ τούτου, δεν υπάγεται στο πλαίσιο 

αρμοδιοτήτων του Διαμεσολαβητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος μόνο για την εποπτεία της 

αυτόνομης Διοίκησης της Ανδαλουσίας. 

Για να ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία, ο Διαμεσολαβητής προσέφυγε στους 

υφιστάμενους μηχανισμούς συνεργασίας με τον κρατικό Διαμεσολαβητή και τους 

μετέφερε τις ανησυχίες του για την κατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα· ζήτησε επίσης 

να αξιολογηθεί η δυνατότητα άσκησης των εξουσιών εποπτείας του επί της 

συνομοσπονδίας. Αυτή η αίτηση είχε ως αποτέλεσμα να κινήσει έρευνα ο κρατικός 

Διαμεσολαβητής. Συμπληρωματικά προς αυτή τη δράση, ο Διαμεσολαβητής κίνησε 

διαδικασίες ενώπιον της αυτόνομης Διοίκησης, συγκεκριμένα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Κυβέρνησης, βασιζόμενος στο γεγονός ότι η 

προστασία της Φυσικής Περιοχής της Doñana εμπίπτει στην αρμοδιότητα του εν λόγω 

Υπουργείου, το οποίο υποχρεούται κατά συνέπεια να τηρεί προορατική στάση σε σχέση 

με οποιαδήποτε κατάσταση θα μπορούσε να αποτελεί απειλή για την επιβίωση της εν 

λόγω προστατευόμενης περιοχής. Προς τούτο, εξέδωσε μια απόφαση με την οποία 

καλεί το εν λόγω περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος να αναλάβει ενέργειες 

ενώπιον της Υδρογραφικής Συνομοσπονδίας του Guadalquivir και να απαιτήσει από 

αυτήν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διασφάλιση των επιπέδων ποιότητας 

και ποσότητας του υδροφόρου ορίζοντα της Doñana. Επιπλέον, ζητήθηκε από το εν 

λόγω περιφερειακό Υπουργείο να λάβει, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή και τα 

δημοτικά συμβούλια της περιοχής, μέτρα για την επίλυση των κύριων προβλημάτων 

που επηρεάζουν τον εν λόγω υδροφόρο ορίζοντα, και που δεν είναι άλλα  από τους 

κινδύνους που εγκυμονεί η υπερεκμετάλλευσή του λόγω των φρεάτων που έχουν 

διανοιχτεί παράνομα σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις,  της υπέρβασης των επιτρεπόμενων 

ορίων άντλησης υδάτων από τους κατόχους νόμιμων φρεάτων, και της αύξησης των 

αντλήσεων υδάτων από τον υδροφόρο ορίζοντα με σκοπό την παροχή ύδατος στους 

τουριστικούς πυρήνες που βρίσκονται πέριξ της φυσικής περιοχής της Doñana. 

2. Όσον αφορά τους κινδύνους που ενέχει η υλοποίηση του έργου κατασκευής αγωγού 

και αποθήκης φυσικού αερίου στη Doñana, ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι πρόκειται για 

ένα έργο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία σε μια μεγάλη μερίδα πολιτών της 

Ανδαλουσίας, στο οικολογικό κίνημα, σε διάφορες πολιτικές ομάδες και σε διάφορα 

μέλη και θεσμούς της επιστημονικής κοινότητας. Ένα μεγάλο μέρος της διάταξης αυτού 

του έργου διασχίζει το Φυσικό Πάρκο της Doñana,  ένα άλλο μέρος διασχίζει μια 

περιοχή παρακείμενη στο Εθνικό Πάρκο της Doñana και, εν πάση περιπτώσει, η 

υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί σε ένα περιβάλλον που είναι αναπόσπαστο κομμάτι 

αυτών των προστατευμένων περιοχών. Ο Διαμεσολαβητής θεωρεί ότι η υλοποίηση του 

έργου του αγωγού φυσικού αερίου της Doñana δεν συνάδει, σύμφωνα με την αρχή της 

προφύλαξης, με την ανάγκη να διασφαλιστεί η διατήρηση και συντήρηση της Φυσικής 

Περιοχής της Doñana· κατά συνέπεια, ζητεί την οριστική αναστολή του έργου, για τους 

ακόλουθους λόγους: 

 Πρώτον, δεν πραγματοποιήθηκε κοινή αξιολόγηση των τεσσάρων σχεδιαζόμενων 

τμημάτων πριν από τη χορήγηση των απαραίτητων αδειών για την υλοποίηση αυτού 
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του έργου, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ. Αυτή η ολοκληρωμένη 

αξιολόγηση θα επέτρεπε τη διεξαγωγή της απαραίτητης ανάλυσης των πιθανών 

σωρευτικών και συνεργικών συνεπειών για το προστατευόμενο οικοσύστημα της 

Φυσικής Περιοχής της Doñana. 

 Δεύτερον, όπως προκύπτει από την έκθεση του CSIC, στις Δηλώσεις 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (DIA) που πραγματοποιήθηκαν για καθένα από τα 

τέσσερα τμήματα στα οποία διαιρέθηκε το έργο «δεν προσδιορίζονται ούτε 

εκτιμώνται οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την διοχέτευση φυσικού αερίου στο 

υπέδαφος». Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι, όπως επισήμανε η περιφερειακή 

κυβέρνηση, «η διαδικασία έγχυσης αερίου θα μπορούσε να προκαλέσει σεισμικές 

δονήσεις και, συνεπώς, στη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα έπρεπε να έχει 

συμπεριληφθεί μια εκτίμηση του ενδεχόμενου αυτού». 

 Τρίτον, όπως συμπεραίνει ο κρατικός Διαμεσολαβητής κατόπιν ανάλυσης της 

έκθεσης που απέστειλε το IGME, η τοποθεσία των έργων ίσως δεν είναι η 

κατάλληλη και δεν επιτρέπει να αρθούν οι αμφιβολίες που έχουν διατυπωθεί για τη 

βιωσιμότητα των έργων εκμετάλλευσης και αποθήκευσης φυσικού αερίου στη 

Doñana. 

Η διατήρηση μιας φυσικής περιοχής δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στη λήψη μέτρων 

που αποσκοπούν στην προστασία της οικολογικής αξίας του με κάθε κόστος· θα πρέπει να 

μπορεί να συνδυάζει την υπεράσπιση της αξίας αυτής με τη διασφάλιση του έννομου 

συμφέροντος στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που έχουν τα άτομα που διαμένουν 

πέριξ της εν λόγω περιοχής. Για τον λόγο αυτόν, θεωρεί ότι είναι δυνατό να ευθυγραμμιστεί η 

προστασία του υδροφόρου ορίζοντα της Doñana με την κάλυψη των αναγκών των γεωργών 

και κτηνοτρόφων που διαμένουν στην περιοχή και με τη βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη 

των παρακείμενων πληθυσμών· παρά ταύτα, πρέπει να σταματήσουν οι παράνομες αντλήσεις. 

Όσον αφορά το έργο του αγωγού αερίου και της αποθήκης φυσικού αερίου στη Doñana, εκτιμά 

ότι δεν υφίστανται επαρκείς λόγοι που να μπορούν να δικαιολογήσουν την ανάληψη των 

κινδύνων που συνεπάγεται αυτό το έργο για τη διατήρηση ενός μοναδικού οικοσυστήματος. 

Δηλώνει ότι η αρχή της προφύλαξης αποτελεί ένα από τα τέσσερα σκέλη της ευρωπαϊκής 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτόν, συμπεραίνει ότι, εάν αντιπαραβάλουμε τα 

επιδιωκόμενα οφέλη και συμφέροντα του έργου με την οικολογική αξία της φυσικής περιοχής 

της Doñana, είναι απολύτως σαφές ποιο υπερτερεί: η κοινή λογική και η δέουσα προφύλαξη, 

που πρέπει, συνεπώς, να εφαρμοστούν. 

Ο κ. Csaky ευχαριστεί για τις απαντήσεις και ξεκινά τη διαδικασία ερωταποκρίσεων, ρωτώντας 

κατά πόσον ο Διαμεσολαβητής της Ανδαλουσίας και ο κρατικός Διαμεσολαβητής συμφωνούν 

στην ανάλυσή τους για την υπερεκμετάλλευση των υδροφόρων οριζόντων και την ανάγκη 

κοινής αξιολόγησης των τεσσάρων έργων φυσικού αερίου. Ο Διαμεσολαβητής της 

Ανδαλουσίας απαντά θετικά, δηλώνοντας ότι οι δύο Διαμεσολαβητές έχουν το ίδιο όραμα ως 

προς τη διατήρηση του υδροφόρου ορίζοντα και την ανάγκη κοινής αξιολόγησης των 

τεσσάρων έργων φυσικού αερίου με ολοκληρωμένο τρόπο που περιλαμβάνει και εκτίμηση των 

σεισμικών κινδύνων. 

Ο κ. Κύρκος ευχαριστεί για τις απαντήσεις και την παρουσίαση. 
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Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018 

Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο της Doñana - Huelva 

Στις 20 Σεπτεμβρίου, η αντιπροσωπεία πραγματοποιεί επιτόπια επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο 

της Doñana συνοδευόμενη από: τον υπουργό Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού 

της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, José Fiscal López, τον διευθυντή του 

Φυσικού Πάρκου της Doñana, Juan Pedro Castellano, του γενικού διευθυντή Διαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Προστατευόμενων Περιοχών της Περιφερειακής Κυβέρνησης της 

Ανδαλουσίας, Javier Madrid, και τον Miguel Delibes de Castro, πρώην διευθυντή του 

Βιολογικού Σταθμού της Doñana (1988-96) και νυν πρόεδρο του Συμβουλίου Διαχείρισης της 

Φυσικής Περιοχής της Doñana. 

Τα μέλη της αντιπροσωπείας είδαν διάφορα οικοσυστήματα, όπως παραλιακές αμμοθίνες, 

πευκώνες, παράκτιες περιοχές με καλαμιές, αλλά και έλη. Περιλαμβανόταν διαδρομή από το 

Montaña del Río έως το Cangrejo, το Travieso και το Caño Guadiamar (κανάλι Guadiamar), 

καθώς και το Coto del Rey. Το πρόγραμμα της επίσκεψης ήταν το εξής: 

El Rocío – Coto del Rey (θαμνότοπος με έκταση φελλοδρυός) – Caño Guadiamar (έλη) – 

Travieso (έλη) – Cangrejo (έλη) – Cerezo (έλη) – Brenes (έλη) – Montaña del Río (πευκοδάσος 

και έλη) – Marismillas (πευκοδάσος) – Inglesillo – Αμμοθίνες και παραλία – Cerro de los 

Ánsares (αμμοθίνες, καλαμιές και έλος) – El Puntal (θαμνότοπος, παράκτια περιοχή και έλος) 

– Βιολογικός Σταθμός (έλος και παράκτια περιοχή) – Los Sotos (έλος και παράκτια περιοχή) – 

Κέντρο Επισκεπτών στη La Rocina. 

Ο διευθυντής του πάρκου, Juan Pedro Castellano, δίνει μια σειρά από εξηγήσεις: 

Επισημαίνει ότι την άνοιξη, κατά το προσκύνημα του El Rocío, περνούν από το εθνικό πάρκο 

της Doñana ένα εκατομμύριο άνθρωποι, και τα σαββατοκύριακα μπορεί να υπάρχουν στο 

χωριό έως και 200 000 άτομα. Το προσκύνημα, ως μακραίωνη παράδοση, είναι πολύ 

σημαντικό και δίνει πολλή δουλειά στους διαχειριστές του πάρκου. Μία από τις παραδοσιακές 

χρήσεις γης στη Doñana είναι η εκτροφή ζώων (άλογα και αγελάδες). Στην περιοχή Coto del 

Rey, που είναι θαμνώδης, έχουν υπάρξει διοπτεύσεις του λύγκα, αν και αυτό είναι αρκετά 

σπάνιο. Υπάρχουν και μαστιχόδεντρα κάτω από τα πεύκα. Η περιοχή έχει διαφορετική όψη 

ανάλογα με την εποχή και οι αλλαγές αυτές συνδέονται με την απόσταση της βλάστησης από 

τα υδάτινα συστήματα. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατά την πλέον ξηρή εποχή. Το έλος 

αρχίζει να καλύπτεται από νερό το φθινόπωρο και καλύπτεται πλήρως τον Ιανουάριο-

Φεβρουάριο· την άνοιξη πρασινίζει και αρχίζει να ξηραίνεται, ενώ τους θερινούς μήνες είναι 

εντελώς ξηρό. 

Η Doñana έχει περισσότερα από 120 άτομα προσωπικό, εκ των οποίων 75 απασχολούνται στην 

ασφάλεια του πάρκου. Το εθνικό πάρκο θέτει περιορισμούς στην είσοδο των ιδιωτών 

επισκεπτών, και υπεύθυνη για τη διαχείριση των επισκέψεων είναι μια ιδιωτική εταιρεία, βάσει 

σύμβασης παραχώρησης. 

Η ομάδα σταμάτησε για να εντοπίσει τη θέση της σε χάρτη του πάρκου που αποτύπωνε περίπου 

120 000 εκτάρια. Η αργιλώδης περιοχή είναι εκείνη που πλημμυρίζει τον χειμώνα και η 

άργιλος αυτή μεταφέρθηκε εκεί από τον ποταμό κατά την υπερχείλισή του. Η άμμος στην 
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αμμώδη περιοχή μεταφέρθηκε εκεί από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, η ομάδα μετακινήθηκε προς 

τα νότια, στις όχθες του Guadalquivir, και τερμάτισε την περιοδεία της στο Matalascarñas. 

Είναι σημαντικό να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων οικοσυστημάτων,  διότι η 

άμμος είναι πολύ διαπερατή, ενώ ο άργιλος είναι σε μεγάλο βαθμό αδιαπέρατος. Το έλος και 

τα επιφανειακά ύδατά του εξαρτώνται από τη βροχή και όχι από τα ύδατα των υπόγειων 

υδροφόρων οριζόντων. Στη Doñana, οι χρήσεις είναι ρυθμισμένες και οι διάφορες περιοχές 

έχουν διαφορετικούς βαθμούς προστασίας (πάρκο, ζώνη απομόνωσης και ζώνη μετάβασης). 

Τη δεκαετία του ’60 η Doñana χαρακτηρίστηκε προστατευόμενη περιοχή και έτσι 

προστατεύθηκαν οι υγρότοποι που σε άλλη περίπτωση θα είχαν αποξηρανθεί, διότι επρόκειτο 

για μια ανθυγιεινή ζώνη ενδημικής ελονοσίας, και η αμμώδης περιοχή σταμάτησε να φυτεύεται 

με ευκαλύπτους. Ανακτήθηκαν και μετασχηματίστηκαν εδάφη, όπως η «Μarisma gallega», 

που είχε γίνει καλλιεργήσιμη έκταση αλλά πλέον έχει αποκατασταθεί και επανασυνδεθεί με το 

ποτάμι. Οι φυτείες ευκαλύπτου καταργήθηκαν. Υπάρχουν περιοχές του εθνικού πάρκου που 

περιβάλλονται από καλλιέργειες δημητριακών. Στο εθνικό πάρκο υπάρχουν 30.000 εκτάρια 

έλους και στο φυσικό πάρκο, που περιέχει καλλιέργειες και υδατοκαλλιέργειες, υπάρχουν 

20.000 εκτάρια επιπλέον. 

Στο πλαίσιο του έργου ανανέωσης των υδάτων της Doñana, του 2005, απαλλοτριώθηκαν 

αγροτεμάχια που είχαν σταματήσει να καλλιεργούνται, εξαλείφθηκαν τα κανάλια 

αποστράγγισης και αποκαταστάθηκε το παλιό κανάλι Travieso. Επρόκειτο για τη διαδικασία 

αποκατάστασης στην εκμετάλλευση Caracoles. Το 2012, πραγματοποιήθηκε ένα έργο για την 

αποκατάσταση του Travieso που διοχέτευε νερό σε όλο το έλος και όπου ακόμα διατηρούν τις 

φωλιές τους πολλές πάπιες. Το Caracoles ήταν ένας γεωργικός θύλακας μέσα στο πάρκο όπου 

επιτρεπόταν και το κυνήγι. Στα όρια του πάρκου υπάρχουν καλλιεργημένοι ορυζώνες (που 

παλαιότερα ήταν έλος), οι οποίοι γεμίζουν με νερό όταν ξηραίνει το πάρκο και όπου 

εμφωλεύουν πολλά πτηνά. Οι συνέργειες μεταξύ ορυζώνων και πάρκου είναι σημαντικές. Στο 

κανάλι Entremuros υπάρχουν σημαντικές αποικίες υδρόβιων πτηνών, αυτών που διαχειμάζουν 

από τη βόρεια Ευρώπη και αυτών που προέρχονται από την Αφρική. Στο Entremuros, το 

κατώτατο τμήμα της κοίτης του Guadiamar, τα ύδατα εισρέουν από τον ποταμό. Ένα τμήμα 

του φράγματος έγινε πιο χαμηλό για να υπάρχει σύνδεση με το έλος, αλλά με προσοχή για να 

μην επηρεαστεί η ποιότητα των υδάτων. Τα ύδατα ακολουθούν την πορεία του καναλιού 

Travieso, το οποίο έχει αποκατασταθεί. Διαρρέει την περιοχή Lucio del Cangrejo. Για την 

αποκατάσταση της ροής των επιφανειακών υδάτων στο έλος της Doñana, έγιναν δύο 

παρεμβάσεις: η μία αφορούσε το κανάλι Travieso (και έχει ήδη ολοκληρωθεί) και η άλλη το 

κανάλι του Guadiamar· η δεύτερη δεν ολοκληρώθηκε, λόγω αποτρεπτικής προειδοποίησης των 

επιστημόνων. Προτιμήθηκε να γίνουν παρεμβάσεις που επιτρέπουν τη διείσδυση στον ποταμό 

με τη χρήση υδατοφρακτών. 

Το έλος παρουσιάζει μικρές ανυψώσεις του εδάφους, ανομοιογένειες όπου βρίσκουν 

καταφύγιο τα ζώα, και στον αντίποδα υπάρχουν μικρές λίμνες όπου εισρέει το νερό, και 

κανάλια από όπου αποστραγγίζεται το έλος. Η Doñana είναι το πάρκο με τη μεγαλύτερη 

βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, με 35 διαφορετικούς οικοτόπους (σύμφωνα με την οδηγία για 

τους οικοτόπους), και στο Εθνικό Πάρκο της Doñana δεν διεξάγονται γεωργικές 

δραστηριότητες, ούτε υπάρχουν φρέατα ή εγκαταστάσεις αερίου. 

Η αντιπροσωπεία κατευθύνεται στη συνέχεια στον Βιολογικό Σταθμό της Doñana (CSIC) για 

μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιστήμονες. 
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Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιστήμονες στον 

Βιολογικό Σταθμό της Doñana (CSIC) 

 Δρ. Jordi Figuerola, υποδιευθυντής έρευνας, Βιολογικό Σταθμός της Doñana, (CSIC) 

Ο κ. Figuerola εκθέτει την κατάσταση που επικρατεί στη Doñana όσον αφορά τα ύδατα. Εξηγεί 

ότι οι πιο μακροπρόθεσμες αλλαγές διαπιστώνονται στην κατάσταση των λιμνίων, η στάθμη 

των οποίων αντικατοπτρίζει εκείνη του υδροφόρου ορίζοντα. Οι πρόσφατες τάσεις στις 

στάθμες δείχνουν γενική πτώση στο βάθος του υδροφόρου ορίζοντα: παρατηρείται μια σαφής 

αρνητική τάση τα τελευταία 20 χρόνια και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα λιμνία να είναι γεμάτα 

για λιγότερες ημέρες τον χρόνο, δεδομένου ότι η υγρή περίοδος διαρκεί λιγότερο. Τα λιμνία 

σταδιακά ξηραίνονται (λιμνία Brezo και Charco del Toro). Η βλάστηση παίρνει πλέον τη θέση 

των μόνιμων λιμνίων. Λιμνία όπως το Santa Olalla έχουν νερό μόνο όταν βρέχει, ενώ στο 

παρελθόν είχαν συνεχώς νερό. Σύμφωνα με το Υδρολογικό Σχέδιο του Guadalquivir, τα λιμνία 

της Doñana βρίσκονται σε καλή κατάσταση, αλλά η εντατική χρήση των υπόγειων υδάτων έχει 

συνέπειες στα οικοσυστήματα, οι οποίες σε ορισμένους τομείς είναι πολύ σοβαρές. Μεταξύ 

αυτών συγκαταλέγονται η μείωση της διαθέσιμης ποσότητας νερού για τα κανάλια γλυκού 

νερού, η τροποποίηση της περιόδου φυσικής πλήρωσης με νερό πολλών μικρών υγροτόπων, 

και οι αλλαγές στην ισορροπία των αλάτων ορισμένων υγροτόπων. Αυτό συνεπάγεται τη 

μείωση ορισμένων ειδών όπως οι λιβελούλες και οι πάπιες. Ένα άλλο πρόβλημα που σχετίζεται 

με τα ύδατα στη Doñana είναι η είσοδος υδάτων με υπερβολική ποσότητα θρεπτικών 

συστατικών ή γεωργικών λιπασμάτων, η ύπαρξη περίσσειας ποσότητας τοξικών υδάτων, η 

ταχεία ανάπτυξη του ευτροφισμού στα έλη της Doñana και η εκθετική αύξηση των επιπέδων 

φωσφόρου και αζώτου. Η στάθμη των υπόγειων υδάτων μειώνεται και η άντληση δεν είναι 

πλέον βιώσιμη. Επιπλέον, επιβεβαιώνει ότι έχει αυξηθεί το επίπεδο άντλησης υπόγειων 

υδάτων. Εξαφανίζονται τα λιμνία μεταξύ των θινών και τα μόνιμα λιμνία, και απομένουν 

εποχικά λιμνία που εξαρτώνται από τη βροχή. Τα επιστημονικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα 

υδάτινα συστήματα, καθώς και τα οικοσυστήματα της Φυσικής Περιοχής της Doñana και του 

περιβάλλοντός της, βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν που περιγράφεται στα 

έγγραφα του Υδρολογικού Σχεδίου του Guadalquivir. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αλλαγές 

στη βλάστηση, την αποξήρανση των λιμνίων, την εξαφάνιση διαφόρων ειδών ιχθύων και 

λιβελούλων, τη σπανιότητα ορισμένων ειδών πτηνών, καθώς και την άνοδο του ευτροφισμού 

και των χωροκατακτητικών ειδών. 

 Δρ Carlos Mediavilla και κ. Santiago Martin Alfageme, Γεωλογικό και Ορυκτολογικό 

Ινστιτούτο της Ισπανίας (IGME) 

Οι κκ. Mediavilla και Alfageme εξηγούν ότι τα έργα φυσικού αερίου στην περιοχή της Doñana 

συνοδεύονται από δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΔΠΕ) και ότι τα έργα αυτά δέχονται 

πλέον πιέσεις από την κοινή γνώμη. 

Εξηγούν ότι το σύστημα του υδροφόρου ορίζοντα 27 αποτελεί τμήμα του υδρογραφικού 

συστήματος του Guadalquivir και ότι η μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα, δηλαδή 

των υπόγειων υδάτων, είναι αδιαμφισβήτητη. Οι αρχές θα πρέπει να λάβουν μέτρα και να 

παρέμβουν με μέτρα ασφαλείας, για να διαφυλάξουν τον υδροφόρο ορίζοντα, καθώς το 

πραγματικό πρόβλημα της Doñana είναι οι εκτάσεις παράνομης άρδευσης. Η εντατική άντληση 

υπόγειων υδάτων για αρδευτικούς σκοπούς, η οποία επιπλέον επικεντρώνεται σε ορισμένους 

τόπους, έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση της στάθμης των υδάτων, σε μείωση της φυσικής 

ανατροφοδότησης και στην υποκατάστασή της από τεχνητές ανατροφοδοτήσεις και, τοπικά, 
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σε αναστροφή της υδραυλικής κλίσης και της ροής των υπόγειων υδάτων που ευνοεί την 

αλάτωση. 

 Francisco Manuel Alonso Chaves και Antonio Rodríguez Ramírez (Πανεπιστήμιο της 

Huelva) 

Η Doñana αποτελεί μέρος των σεισμικών περιοχών του νότιου τμήματος της Ιβηρικής 

χερσονήσου. Η τρέχουσα γεωμορφολογική διάρθρωση της Doñana επηρεάστηκε από την 

τεκτονική δραστηριότητα, με ρήγματα κατευθύνσεων ΝΔ-ΒΑ και ΒΔ-ΝΑ. Στην ορεογραφία 

της επαρχίας της Huelva απαντώνται πολυάριθμες τεκτονικές γραμμές, που 

αντικατοπτρίζονται στο δίκτυο των ποταμών. Αυτές οι γραμμές αντιστοιχούν σε ρήγματα που 

εκτείνονται από τη βάση έως την επιφάνεια, διαπερνώντας τεταρτογενείς σχηματισμούς. Αυτά 

τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι υπάρχει όντως τεκτονική δραστηριότητα στην περιοχή. Οι χάρτες 

του ίδιου του IGME (Γεωλογικό και Ορυκτολογικό Ινστιτούτο) καταδεικνύουν την ύπαρξη 

ρηγμάτων στην περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα φυσικού αερίου. Η τεκτονική 

δραστηριότητα ήταν αισθητή ακόμη και σε ολόκαινους σχηματισμούς (ηλικίας 10 000 ετών). 

Ποια προβλήματα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το έργο του αερίου όσον αφορά τον 

υδροφόρο ορίζοντα και τα επιφανειακά ύδατα; Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μια εγγενή 

τρωτότητα με υψηλές τιμές: η άργιλος, που διαχωρίζει τον υδροφόρο ορίζοντα της Doñana από 

τους σχηματισμούς αερίου, είναι χαμηλής διαπερατότητας, και, ως εκ τούτου, επιτρέπει 

ορισμένες ροές. Η ύπαρξη ρηγμάτων και άλλων ασυνεχειών στο έδαφος ευνοεί την ανταλλαγή 

υδάτων και ενέχει κίνδυνο ρύπανσης. Η ζώνη της δραστηριότητας φυσικού αερίου βρίσκεται 

σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές και επηρεάζει προσωρινά λιμνία και ρυάκια (La Rocina, El 

Partido, Cañada Mayor), που έχουν μεγάλη σημασία για τον εφοδιασμό της Doñana με νερό. 

Το υδροδυναμικό σύστημα, ιδίως αυτό που βρίσκεται κοντά στη ζώνη εκροής του υδροφόρου 

ορίζοντα, είναι ιδιαίτερα ευάλωτο και εκεί θα λάβει χώρα η δραστηριότητα φυσικού αερίου. 

Τα κοιτάσματα φυσικού αερίου είναι σφραγισμένα εδώ και 5 εκατομμύρια έτη· μπορεί να γίνει 

εισαγωγή αερίου υπό πίεση, αλλά σε περίπτωση υπερπίεσης θα επερχόταν ρωγμάτωση· δεν 

πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε τον σεισμό της Λισαβόνας το 1765 και τα 13 τσουνάμι που 

σημειώθηκαν σε διάστημα 10.000 ετών. Χρειάζεται να καταρτίσουμε σχέδια έγκαιρης 

προειδοποίησης και να έχουμε καλύτερη γνώση του περιβάλλοντος. 

Ένα ακόμη πρόβλημα για τον υδροφόρο ορίζοντα είναι η υπερεκμετάλλευση και η ρύπανση 

από τις γεωργικές δραστηριότητες· η μείωση της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα οδηγεί στην 

εξαφάνιση φυσικών σημείων ανάβλυσης ή πηγών, που έχουν μεγάλη σημασία τους θερινούς 

μήνες, διότι μεταφέρουν νερό σε εποχή ξηρασίας. Οι πηγές έχουν εξαφανιστεί σε ποσοστό 

99%, ενώ έχουν εξαφανιστεί και τα αρτεσιανά φρέατα. Ο υδροφόρος ορίζοντας τροφοδοτείται 

από την επιφανειακή απορροή και σήμερα τα ρυάκια της Huelva δεν μεταφέρουν νερό στα 

υδάτινα οικοσυστήματα της Doñana, προκαλώντας την εξαφάνιση των λιμνίων. Η λεκάνη 

απορροής της επαρχίας της Huelva είναι η μοναδική που συνεισφέρει επιφανειακά ύδατα στη 

Doñana και βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της μείωσης της πιεζομετρικής στάθμης του 

υδροφόρου ορίζοντα. Υπάρχει έντονη επιχωμάτωση του έλους λόγω κακής διαχείρισης των 

τροφοδοτικών υδατορευμάτων. Η ανάκτηση της συνεισφοράς υδάτων στη Doñana από 

χειμάρρους (που αναφέρεται στο σχέδιο Doñana 2005) θα ήταν σημαντική για το πάρκο, και η 

σύνδεσή του με το κανάλι του Guadiamar, στον εθνικό δρυμό της Doñana, διαδραματίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στη συνεισφορά επιφανειακών υδάτων στο Marisma Norte, ιδίως σε περιόδους 

περιορισμένων βροχοπτώσεων. Η εξορυκτική δραστηριότητα έχει προκαλέσει τη ρύπανση με 

βαρέα μέταλλα, στην οποία προστέθηκε η ρήξη του φράγματος το 1998. Η διάνοιξή του θα 

αποτελούσε εκ νέου σοβαρή απειλή. 
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Εν κατακλείδι, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πολλαπλές απειλές που αντιμετωπίζει η 

Doñana και πρέπει να ληφθούν τα αντίστοιχα μέτρα κατά της αναποτελεσματικής δράσης των 

αντίστοιχων αρχών. Η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει αυτή τη φυσική και 

πολιτιστική κληρονομιά. 

 Καθηγητής δρ Cesar Ranero και δρ Arantza Ugalde, Κέντρο Υποεπιφανειακής 

Απεικόνισης, Βαρκελώνη, Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ισπανίας – CSIC 

Ο κ. Ranero και η κ. Ugalde παρουσίασαν αρχικά τα επαγγελματικά τους διαπιστευτήρια και 

την εμπειρογνωμοσύνη τους στην σεισμικότητα (σε έργα όπως η εγκατάσταση αποθήκευσης 

φυσικού αερίου «Castor» στην Tarragona).  Με βάση τον επίσημο σεισμικό κατάλογο του 

Ισπανικού Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου (IGN), εξήγησαν στη συνέχεια ότι, στο πλαίσιο 

της Ανδαλουσίας, η λεκάνη του Guadalquivir χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα 

σεισμικότητας. Οι επίσημοι χάρτες σεισμικής επικινδυνότητας (IGN, 2012) αποδίδουν τιμή 

κορύφωσης της επιτάχυνσης του εδάφους (PGA) ~ 0,1 για τη λεκάνη Guadalquivir κοντά στο 

έργο Marismas. Η μέγιστη PGA (~ 0,24) εμφανίζεται στη Γρανάδα. Στην περιοχή Marismas 

δεν παρατηρήθηκε σεισμική δραστηριότητα μεγέθους άνω του 2,9 κατά τα τελευταία 30 έτη 

δραστηριοτήτων εξόρυξης αερίου (συμπεριλαμβανομένων 5 ετών δοκιμών έγχυσης). Κατά την 

περίοδο λειτουργίας ενός τοπικού δικτύου παρακολούθησης (από 31/10/2016 έως 17/09/2017), 

το οποίο περιλάμβανε δοκιμές έγχυσης, δεν καταγράφηκε σεισμός σε απόσταση μικρότερη των 

25 χιλιομέτρων από το δίκτυο. Οι σεισμικές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 

δυνητικά επαγόμενη σεισμική δραστηριότητα έχει μέγιστο μέγεθος 3,5, πράγμα που δεν θα 

δημιουργήσει πρόσθετο σεισμικό κίνδυνο για τη φυσική σεισμικότητα της περιοχής. Τα 

μεγάλα τεκτονικά ρήγματα στην περιοχή είναι αδρανή τα τελευταία 6-7 εκατομμύρια χρόνια.Η 

Soledad Cabezón ξεκινά την ώρα των ερωτήσεων και διαπιστώνει τη διαφορά απόψεων μεταξύ 

των δύο τελευταίων συμμετεχόντων σχετικά με τους σεισμικούς κινδύνους και εξηγεί ότι το 

IGME αξιολόγησε τον σεισμικό κίνδυνο στην περιοχή το 2010, αλλά διερωτάται κατά πόσον 

η κατάσταση παρέμενε ίδια το 2017, όταν χορηγήθηκε η άδεια. Εξηγεί ότι το νερό είναι το 

μέλλον, δίνει ζωή και προσφέρει οικονομική ανάπτυξη, καθώς και ότι οι αρχές επιθυμούν να 

συντηρήσουν το πάρκο και να εξισορροπήσουν τις χρήσεις. Έγιναν θετικές ενέργειες για την 

αντιμετώπιση των απειλών, όπως αυτή της εκμετάλλευσης Los Mimbrales και το σχέδιο 

διαχείρισης της ζώνης Corona Norte. Αναφέρει τις ενέργειες που αναλαμβάνονται για την 

αντιμετώπιση των απειλών. Το φυσικό πάρκο έχει οδηγήσει τη δραστηριότητα του ανθρώπου 

προς μια πιο βιώσιμη κατεύθυνση. 

Ο Florent Marcellesi αναφέρεται στα προβλήματα σχετικά με το νερό στη Doñana και στον 

σεισμικό κίνδυνο που ενέχει το έργο φυσικού αερίου λόγω των σεισμικών δονήσεων που 

προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το έργο Castor ήταν διαφορετικό και η σεισμική 

δραστηριότητα στην περίπτωση αυτή οφειλόταν σε διάρρηξη του ρήγματος και όχι σε 

προκλητή σεισμικότητα. Το ρήγμα μετακινήθηκε όταν μεταβλήθηκαν οι συνθήκες πίεσης κατά 

την διοχέτευση αερίου, και πλέον το κοίτασμα είναι κλειστό. 

Εάν τηρηθούν οι συνθήκες του επιπέδου πίεσης κατά την διοχέτευση φυσικού αερίου, δεν 

τίθενται προβλήματα σεισμικότητας, διότι έχουμε μάθει από τα διδάγματα του έργου Castor. 
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Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, επίσκεψη στο φρέαρ Saladillo και στις εγκαταστάσεις αερίου 

Base Marismas στο Almonte (Huelva) μαζί με εκπρόσωπο της εταιρείας Gas Natural 

Fenosa - Naturgy. 

 Javier Garcia (επικεφαλής των επιχειρήσεων στη Naturgy), Francisco Velasco Heredero 

(επικεφαλής του έργου) και Santiago Ledesma Mateo (τεχνικός) 

Η παραγωγή φυσικού αερίου γύρω από το Φυσικό Πάρκο της Doñana πραγματοποιείται εδώ 

και 30 χρόνια υπό συνθήκες ασφαλείας και χωρίς επιπτώσεις. Πρώτος στόχος της εταιρείας 

είναι ο εκσυγχρονισμός των υποδομών για μεγαλύτερη ασφάλεια και βιωσιμότητα. Στη 

συνέχεια, αποσκοπεί στην ανανέωση και διεύρυνση των υποδομών για την εξόρυξη του 

υπόλοιπου φυσικού αερίου και τη μετέπειτα χρήση τους ως εγκαταστάσεων αποθήκευσης. Οι 

δραστηριότητες ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερα επιμέρους έργα: Aznalcázar, Marismas Oriental, 

Marismas Occidental και Saladillo.  

• Τα περισσότερα φρέατα υπάρχουν ήδη και νέες γεωτρήσεις πραγματοποιούνται μόνο σε 

υφιστάμενες τοποθεσίες. 

• Εάν είναι δυνατόν, θα χρησιμοποιηθούν υπάρχοντες αγωγοί και πάνω από το 60% των 

επεκτάσεων θα αποτελούν ανανέωση των ήδη υφιστάμενων αγωγών. 
 

• Τα νέα 20 km αγωγών φυσικού αερίου που συνδέουν τις τοποθεσίες του φρέατος βρίσκονται 

εκτός του Εθνικού Πάρκου και η διαδρομή τους είναι μέσω μη ασφαλτοστρωμένων 

μονοπατιών, αντιπυρικών ζωνών και μονοπατιών. Σε κανένα σημείο δεν περνούν κατά μήκος 

των οδών μετανάστευσης των ζώων ή στις περιοχές όπου τα ζώα έχουν τις φωλιές τους ή 

διαχειμάζουν.  Οι διαδρομές των αγωγών έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να μην περνούν από φυσικές 

περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος. 

• Τα έργα δεν θα πραγματοποιηθούν στις βιολογικές περιόδους κατά τις οποίες η πλειονότητα 

των ευαίσθητων ειδών εμφανίζει έντονη δραστηριότητα. Θα ακολουθηθεί η διαδρομή με τις 

λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και θα πραγματοποιηθούν πολυάριθμες ενέργειες με 

στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην πανίδα και τη χλωρίδα: αναδάσωση (11 

εκτάρια) και αποκατάσταση του οικοτόπου του λύγκα (απελευθέρωση λαγών, κ.λπ.). 

• Τα υπάρχοντα κοιτάσματα φυσικού αερίου θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι υπόγειας 

αποθήκευσης και δεν θα δημιουργηθούν νέες αποθήκες. Οι εν λόγω δεξαμενές φυσικού αερίου 

βρίσκονται σε βάθος 1000 μέτρων, 800 μέτρα από πυκνή αδιάβροχη άργιλο χωρίζουν τον 

υδροφόρο ορίζοντα από τις δεξαμενές φυσικού αερίου. Υφίσταται ένα δίκτυο ελέγχου 

διαρροών φυσικού αερίου για τον εντοπισμό τυχόν επιπτώσεων στα υπόγεια ύδατα και ολική 

απομόνωση του υδροφόρου ορίζοντα και των σωλήνων παραγωγής μέσω διαφόρων εμποδίων. 

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) που ολοκληρώθηκε περιέχει συγκεκριμένη 

δήλωση σχετικά με τη συμβατότητα των συνεπειών του έργου με το Δίκτυο Natura 2000. 

Διαθέτουμε ένα σχέδιο περιβαλλοντικής ασφάλειας που ισχύει για όλη τη διάρκεια του έργου 

και περιλαμβάνει όλα τα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα. Στα 30 χρόνια εκμετάλλευσης 

φυσικού αερίου στην περιοχή, δεν έχει υπάρξει καμία επίπτωση: 

• Η επάρκεια της αποθήκευσης φυσικού αερίου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι 

ταμιευτήρες αποθηκεύουν φυσικό αέριο εδώ και 6 εκατομμύρια έτη. Από την άλλη πλευρά, οι 

δοκιμές έγχυσης που διενεργήθηκαν από το 2005 και αναλύθηκαν από διεθνείς 
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εμπειρογνώμονες, επιβεβαίωσαν την καταλληλότητα της αποθήκευσης φυσικού αερίου. Η 

φυσική γεωλογική δομή εγγυάται την αποτελεσματικότητα. Ο όρος του «μηδαμινού 

αντικτύπου» στον υδροφόρο ορίζοντα Marismas-Almonte έχει τεθεί ως προτεραιότητα και 

έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες μελέτες γεωλογικής, υδρολογικής, σεισμικής, γεωτεχνικής 

και υδρογεωλογικής αξιολόγησης. Τα διάφορα είδη κινδύνων, μεταξύ αυτών και ο σεισμικός 

κίνδυνος, έχουν αξιολογηθεί σε πολλαπλές εκθέσεις. Η τοποθεσία του έργου είναι μία από τις 

περιοχές με τη χαμηλότερη σεισμική δραστηριότητα στην Ανδαλουσία. Η προκλητή 

σεισμικότητα είναι χαμηλότερη από τα τρέχοντα κατώτατα όρια φυσικής σεισμικότητας, 

γεγονός που δεν δημιουργεί κανέναν επιπλέον κίνδυνο. Οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί για 

να αντιστέκονται στις σεισμικές επιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη περιόδους επαναφοράς 5.000 

ετών. Υπό την εποπτεία του Εθνικού Γεωγραφικού Ινστιτούτου (που είναι αρμόδιο για την 

παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην Ισπανία), έχουν τεθεί σε εφαρμογή το 

δίκτυο σεισμικής παρακολούθησης και το πρωτόκολλο του συστήματος σηματοδοτών και έχει 

αποκλειστεί ο κίνδυνος ενδεχόμενων επιπτώσεων από τσουνάμι στον Κόλπο του Cádiz. 

Αυτές οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίου θα συμπληρώσουν το ισπανικό σύστημα φυσικού 

αερίου, αυξάνοντας τα ισπανικά αποθέματα αερίου και καλύπτοντας το 10% των αναγκών 

τροφοδοσίας της Ανδαλουσίας σε φυσικό αέριο. Το έργο Marismas αναμένεται να 

συμπληρώσει την αποθήκευση αερίου σε εθνικό επίπεδο και συμπεριλαμβάνεται στον εθνικό 

σχεδιασμό στους τομείς του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας. Η υπόγεια δεξαμενή 

αποθήκευσης αερίου είναι η μοναδική στη νότια Ισπανία, όπου εισάγεται μια σημαντική 

ποσότητα φυσικού αερίου από την Αλγερία. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος έχει επαναλάβει πολλάκις ότι ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία 

εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ανέφερε παράβαση της 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Οι εργασίες ομαδοποιήθηκαν σε 4 έργα με βάση τα περιβαλλοντικά 

τους χαρακτηριστικά, μετά από καθοδήγηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τα τέσσερα 

έργα υποβλήθηκαν ταυτόχρονα και υπό την εποπτεία τόσο των περιφερειακών όσο και των 

εθνικών διοικήσεων. Επιπλέον, η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων συμπεριέλαβε την 

ανάλυση των επιπτώσεων στο δίκτυο Natura 2000 και τα συνεργικά και σωρευτικά 

αποτελέσματα. Συμπεριλήφθηκε κατάλληλη εκτίμηση της σεισμικής δραστηριότητας. Εδώ και 

30 έτη που διεξάγονται επιχειρήσεις, δεν έχει καταγραφεί σεισμική δραστηριότητα· κατ’ 

αντιπαραβολή, η σεισμική δραστηριότητα που προκλήθηκε από το «έργο Castor» προέκυψε 

αμέσως μετά την έναρξη της επιχείρησης φυσικού αερίου. 

Συμπερασματικά: 

• Δεν θα κατασκευαστεί καμία εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου. Τα κοιτάσματα φυσικού 

αερίου (που σχηματίστηκαν πριν από 6 εκατομμύρια έτη) θα επαναχρησιμοποιηθούν ως 

γεωλογικές αποθήκες αερίου, μετά την εξόρυξη του αρχικού αερίου. 

• Το έργο δεν συνεπάγεται καμία νέα δραστηριότητα στην περιοχή. Η εκμετάλλευση του 

φυσικού αερίου στον περιβάλλοντα χώρο του Φυσικού Πάρκου της Doñana λαμβάνει χώρα 

εδώ και πάνω από 30 έτη υπό συνθήκες ασφαλείας και χωρίς επιπτώσεις. 

• Υπάρχουν ήδη τα δύο τρίτα των εγκαταστάσεων που απαιτούνται για το έργο. 

• Όπως συνήγαγαν όλες οι αρμόδιες αρχές και οι εξειδικευμένοι οργανισμοί, οι διαδικασίες 

εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν διεξοδικές και δεν διαπιστώθηκαν 

σημαντικές επιπτώσεις. 
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• Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων συμπέρανε ότι δεν υπήρχαν σωρευτικές ούτε 

συνεργικές συνέπειες των τεσσάρων έργων. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλυσε την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και δεν 

διαπίστωσε καμία παράβαση των ευρωπαϊκών οδηγιών (PILOT 5081/13/ENVI). 

• Το έργο δεν συνεπάγεται διατάραξη γεωλογικών σχηματισμών ούτε αντίκτυπο στον 

υδροφόρο ορίζοντα. 

• Δεν υφίσταται κίνδυνος φυσικής ή προκλητής σεισμικής δραστηριότητας σε σχέση με τα 

έργα, όπως αποδεικνύουν διάφοροι εμπειρογνώμονες· δεν έχει υπάρξει σεισμική 

δραστηριότητα εδώ και 30 έτη που διεξάγονται επιχειρήσεις φυσικού αερίου (η μελέτη που 

εσφαλμένα αποδίδεται στο CSIC, η οποία εκπονήθηκε από τον «δρα. Miguel de Las Dignas 

Lovigne», δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως επίσημη έκθεση της CSIC, δεδομένου ότι ο 

πρόεδρός της έχει αρνηθεί την πατρότητα του εν λόγω οργανισμού, ενώ η εκπόνηση και η 

ευθύνη της ανήκει αποκλειστικά στο συγκεκριμένο πρόσωπο).  

• Το έργο δεν έχει κανέναν υδρολογικό αντίκτυπο και δεν επηρεάζει τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Ο Florent Marcellesi διατυπώνει ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο η τοποθεσία του έργου 

κάτω από τη Doñana είναι κατάλληλη. Ο κ. Marcelesi ενημερώνεται ότι ολόκληρο το έργο 

αποθήκευσης στις Marismas βρίσκεται εκτός του Εθνικού Πάρκου της Doñana, και ότι η 

εταιρεία δεν επέλεξε αυθαίρετα την τοποθεσία· η τοποθεσία επελέγη επειδή πρόκειται για 

τοποθεσίες φυσικής αποθήκευσης αερίου (που δημιουργήθηκαν πριν από 6 εκατομμύρια 

χρόνια), είναι η μόνη εφικτή εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου στη νότια Ισπανία και 

είναι σε στρατηγική θέση όσον αφορά την αποθήκευση φυσικού αερίου από την Αλγερία. 

Διατυπώνει ερώτηση σχετικά με την αποζημίωση που θα λάβει η εταιρεία σε περίπτωση 

παύσης ή μη υλοποίησης του έργου και του απαντούν ότι η άμεση επένδυση έργου ανέρχεται 

στα 200 εκατ. EUR κατά τη φάση της κατασκευής, ενώ σε αυτή τη φάση εμπλέκονται άμεσα 

έως 400 άτομα είτε ως άμεσο είτε ως έμμεσο προσωπικό. Οι δαπάνες λειτουργίας και 

συντήρησης ανέρχονται στα 3 εκατομμύρια EUR ετησίως. Ο κ. Marcellesi σχολιάζει το ποσό 

που εικάζεται ότι θα ζητήσει η εταιρεία σε περίπτωση παύσης του έργου (350 εκατ. EUR), και 

κατά πόσον το ποσό αυτό περιλαμβάνει τα διαφυγόντα κέρδη. 

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018, Συνάντηση με αγρότες - Γεωργική εκμετάλλευση Los 

Mimbrales  

 Eugenio Zambrano και José Joaquín Aguirre (γεωργική εκμετάλλευση los Mimbrales) 

(συνάντηση που δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης χρόνου και 

φωτός· οι συμμετέχοντες απέστειλαν τις εισηγήσεις τους γραπτώς) 

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι είναι οι μόνοι παραγωγοί στην εν λόγω περιοχή οι οποίοι 

καταγγέλλουν τις πράξεις που διαπράττονται από παράνομους αγρότες εδώ και περισσότερα 

από 20 έτη. Είναι εντελώς νόμιμοι ως προς τους φόρους, το εργατικό δυναμικό, τις βιώσιμες 

γεωργικές πρακτικές και τη χρήση υδάτων για άρδευση. Προσφέρουν μια εικόνα του τι 

συμβαίνει στην περιοχή: Ορισμένοι καλλιεργητές μούρων κλέβουν νερό από τη Doñana, αλλά 

αυτό δεν μπορεί να αποδοθεί σε όλους. Διαμαρτύρονται για την κατάσταση αυτή από το 2005. 

Το 2012, υπέβαλαν καταγγελία στον Εισαγγελέα Περιβάλλοντος της Huelva, αλλά 
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αναγκάστηκαν να την αποσύρουν λόγω της πίεσης των τοπικών αρχών, και έκτοτε πρέπει να 

αντιμετωπίζουν τις συνέπειες. 

Ο αναφέρων δηλώνει ότι η επιτροπή που συστάθηκε με το σχέδιο Almone-Marismas 

συνέστησε τη γεωργία χαμηλής έντασης, τον βιώσιμο τουρισμό και την αποφυγή άσκησης 

πίεσης στην κοινότητα γύρω από αυτή την εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή, αλλά δυστυχώς όλες 

αυτές οι συστάσεις ξεχάστηκαν και, σήμερα, η άντληση από τον υδροφόρο ορίζοντα πρέπει να 

είναι περίπου 125 hm3 και μπορεί να λεχθεί ότι ο υδροφόρος ορίζοντας αποτελεί αντικείμενο 

πλήρους υπερεκμετάλλευσης και κανείς δεν κάνει τίποτα για την εν λόγω απάτη. 

Δηλώνουν ότι υπάρχουν τα εξής είδη γεωργών: 

 Οι γεωργοί που λειτουργούν 100% νόμιμα, οι οποίοι στηρίζονται στον Νόμο περί 

Υδάτων του 1985, διαθέτουν επαρκή όγκο υδάτων για άρδευση και είναι κάτοχοι 

δικαιωμάτων χρήσης νερού από το 1968. 

 Οι γεωργοί που είναι εν μέρει παράνομοι, οι οποίοι αποτελούν κοινότητες άρδευσης, 

και, ως εκ τούτου, είναι η πλειονότητα των γεωργών, και είναι οντότητες «δημοσίου 

δικαίου» με σημαντικές αρμοδιότητες. Η αρμόδια για τη λεκάνη απορροής του 

Guadalquivir αρχή (CHG) τους χορηγεί έναν όγκο νερού ανά εκτάριο για άρδευση, 

αλλά εκτιμάται ότι αντλούν τη διπλάσια ποσότητα από αυτή που τους χορηγείται 

νόμιμα, για την άρδευση των χωραφιών τους. Οι αρχές έχουν επίγνωση αυτής της 

κατάστασης, αλλά δεν επιθυμούν να την αντιμετωπίσουν. 

 Στη συνέχεια, υπάρχουν όσοι δεν έχουν αρδευτικό δικαίωμα ή ακόμη και μισθώνουν 

δημοτική έκταση χωρίς αρδευτικό δικαίωμα, αλλά ανοίγουν ένα πηγάδι και αρχίζουν 

να αρδεύουν, και όλοι το γνωρίζουν: ο Δήμος, η Αρχή Υδάτων, η Περιφέρεια της 

Ανδαλουσίας, όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, στη Lucena ή στη Matalagrana. 

 Τέλος, υπάρχουν και οι εντελώς παράνομοι γεωργοί, αυτοί που κόβουν δέντρα, 

(καταχωρημένα στο Δασικό Μητρώο της Ανδαλουσίας) ανοίγουν ένα πηγάδι, και 

αρχίζουν να καλλιεργούν. 

Η λύση που προτείνουν οι αναφέροντες είναι η επιβολή της νομοθεσίας και, συνεπώς, ο 

σεβασμός της νομιμότητας. Διενέργεια ελέγχων και επιθεώρηση των φρεάτων, με μια πολύ 

απλή προσέγγιση: κάθε φρέαρ άντλησης υδάτων για καλλιέργειες μούρων είναι συνδεδεμένο 

με γραμμή ηλεκτροδότησης και, επομένως, διασταυρώνοντας την κατανάλωση σε 

κιλοβατώρες θα είναι δυνατό να υπολογιστεί η απόδοση κάθε αντλίας και ο όγκος νερού που 

αντλείται από κάθε φρέαρ. Με τα προτεινόμενα μέτρα και ταυτόχρονους ελέγχους τα 

αποτελέσματα θα είναι καλύτερα. 

 Antonio Ramos - Ecologistas en Acción (Οικολόγοι σε δράση) 

(συνάντηση που δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί λόγω έλλειψης χρόνου και 

φωτός· οι συμμετέχοντες απέστειλαν τις εισηγήσεις τους γραπτώς) 

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Ecologistas en Acción ζητεί από τους ευρωπαίους βουλευτές να 

ασκήσουν πίεση στην Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας, καθώς και στις αρχές της 

Ανδαλουσίας, ώστε να εφαρμόσουν επειγόντως και αποτελεσματικά τα μέτρα για να 

αποφευχθεί με κάθε τρόπο η αδιάκοπη υποβάθμιση των συστημάτων ύδατος και των φυσικών 
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περιοχών του περιβάλλοντος της Doñana, από όπου εξαρτάται η μεσοπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους. Τα μέτρα με άμεσο αντίκτυπο που προβλέπονται στα διάφορα 

σχέδια καθίστανται πλέον αναγκαία και δεν μπορούν να καθυστερούν περαιτέρω. Στα 

ζητήματα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

- Διακοπή των παράνομων αντλήσεων και έλεγχος των αντλήσεων, που θα μπορούσαν να 

οδηγήσουν σε μια εκτιμώμενη εξοικονόμηση έως και 325 Hm3 στο τρέχον Υδρολογικό Σχέδιο. 

- Μείωση της πίεσης στα υπόγεια ύδατα. 

- Εξάλειψη των παράνομων καλλιεργειών. 

- Ακύρωση των προβλεπόμενων εκτροπών. 

- Αναθεώρηση των αδειών χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης των υπόγειων υδάτων με τους 

υπάρχοντες πόρους. 

- Αύξηση του αριθμού των φυλάκων, με την υποστήριξη τεχνικών τηλεελέγχου και 

τηλεπισκόπησης, προκειμένου οι χρήσεις να αντιστοιχηθούν στα δικαιώματα και τις άδειες 

χρήσης των υδάτων. 

- Αναγνώριση της υπερεκμετάλλευσης του υδροφόρου ορίζοντα και έγκριση σχεδίου χρήσης 

γης για την άντληση υδάτων. 

Αναφέρεται στην αιτιολογημένη γνώμη της διαδικασίας επί παραβάσει 2014/2090 της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία 28/4/16, που επιβεβαιώνει σαφώς, στο σημείο 2.2.3 

(83) ότι, σύμφωνα με τις εκθέσεις της αρμόδιας για τη λεκάνη απορροής του Guadalquivir 

αρχής, ο υδροφόρος ορίζοντας την περίοδο 2015/2016 ήταν σε μια γενικά κρίσιμη κατάσταση. 

Η αντίθεση μεταξύ της απάντησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν στην επιτροπή ύδατος του συμβουλίου διαχείρισης της Doñana είναι ένα σαφές 

παράδειγμα του ακατάλληλου τρόπου εργασίας από την πλευρά των αρμοδίων για τα θέματα 

υδάτων στη Doñana. Δεδομένης αυτής της αντίθεσης, θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

πρέπει να παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει πειθαρχική διαδικασία κατά του 

Βασιλείου της Ισπανίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σαφή, έκδηλη 

και συνεχόμενη παραβίαση των οδηγιών για τη διασφάλιση του Εθνικού Πάρκου της Doñana. 

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 – Μαδρίτη 

Συνάντηση με τους επικεφαλής του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και της Αρχής που 

είναι αρμόδια για τη λεκάνη απορροής του Guadalquivir 

Ο Pál Csáky, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, διατυπώνει ευχαριστίες και επισημαίνει τον 

εποικοδομητικό χαρακτήρα της επίσκεψης και εκφράζει την επιθυμία του να κατανοήσει 

καλύτερα τα ζητήματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος στη Doñana: τη 

διαχείριση των υδάτων, το πρόβλημα των παράνομων φρεάτων και την προστασία της Doñana 

έναντι βιομηχανικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων φυσικού αερίου. Επιπλέον, εξηγεί 

ότι αναμένει ότι το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων με τις διάφορες αρχές και ότι οι 

επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στη Σεβίλλη και τη Doñana θα 

βοηθήσουν την αντιπροσωπεία να διατυπώσει τις κατάλληλες συστάσεις. 

 José Domínguez Abascal, Υφυπουργός Ενέργειας 
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Ο κ. Abascal εξηγεί ότι ο οργανισμός «Parques Nacionales» (Εθνικά Πάρκα) είναι ανεξάρτητος 

από την κεντρική διοίκηση, η οποία δεν διαχειρίζεται άμεσα το Εθνικό Πάρκο της Doñana, 

διότι αυτό είναι αρμοδιότητα της Περιφερειακής Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας (το ισπανικό 

κράτος έχει υπό την κατοχή του μόνο το αγροτεμάχιο Las Marismillas). 

Το Εθνικό Πάρκο της Doñana έχει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία, δημιουργήθηκε με νόμο 

του 1969 και διαθέτει ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης: το σχέδιο χρήσης και διαχείρισης του 

Εθνικού Πάρκου της Doñana. Το Υπουργείο συντονίζει απλώς γενικές δραστηριότητες 

ανάμεσα στα διάφορα εθινικά πάρκα. 

 Manuel Menéndez Prieto, γενικός διευθυντής για θέματα υδάτων 

Ο κ. Menéndez Prieto εξηγεί ότι η διαχείριση των υδάτων ανήκει στο Υπουργείο, διότι ο 

Guadalquivir διασχίζει διάφορες Αυτόνομες Κοινότητες και για τον λόγο αυτόν η λεκάνη 

απορροής του τελεί υπό τη διαχείριση της αρμόδιας για τη λεκάνη απορροής του Guadalquivir 

αρχής και υπόκειται στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Το Υδρολογικό Σχέδιο 2016-2021 είναι 

σε ισχύ και τώρα εκπονείται το επόμενο σχέδιο (2022-2027). 

Όσον αφορά τα προγράμματα μέτρων του δευτέρου κύκλου του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκάνης 

Απορροής για τον ποταμό Guadalquivir και το πρόγραμμα δράσης που σχετίζεται με το Ειδικό 

Σχέδιο της Δασικής Ζώνης του Βόρειου Τμήματος της Doñana, έχουν συγκεντρωθεί και 

προωθηθεί πολλά μέτρα που πληρούν τις διατάξεις της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας 

καθώς και της νομοθεσίας της Αυτόνομης Κοινότητας. Τα πιο σημαντικά είναι τα εξής: 

α) Μέτρα για τη μείωση των αντλήσεων: 

- Απόκτηση του αγροτεμαχίου Cortijo Los Mimbrales (επένδυση 50 εκατ. EUR) από την 

κυβέρνηση της Ισπανίας, στη Δασική Ζώνη της Doñana, με στόχο τη βελτίωση της ποσοτικής 

κατάστασης του υπόγειου συστήματος υδάτων La Rocina, που αντιστοιχεί σε έναν όγκο 6,8 

hm³/έτος δικαιωμάτων άντλησης υδάτων, που σχετίζονται με τα 922 εκτάρια του 

αγροτεμαχίου. Αυτή η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε το 2015 και σημειώθηκε σημαντική 

βελτίωση στην πιεζομετρική στάθμη της περικείμενης περιοχής. 

- Ολοκλήρωση των έργων «Εδραίωση και βελτίωση της αρδεύσιμης ζώνης του El Fresno», το 

2015, μαζί με την υποδομή της μεταφοράς 4,99 hm³ επιφανειακών υδάτων ανά έτος από τη 

γειτονική λεκάνη απορροής των Tinto-Odiel-Piedras. Αυτή η ενέργεια, που εδραιώθηκε με την 

παραχώρηση που χορηγήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, επέτρεψε το κλείσιμο περισσότερων 

από 300 φρεάτων και την υποκατάστασή τους από ποιοτικά επιφανειακά ύδατα. Δεδομένου ότι 

προσφάτως ελήφθη υπόψη από το Κοινοβούλιο αυτό το νέο μέτρο που προβλέπεται στο 

Υδρολογικό Σχέδιο, αυτός ο όγκος θα μπορούσε να φτάσει έως και τα 15 hm³. 

- Υποκατάσταση των υπόγειων υδάτων με επιφανειακά στην περιοχή του Los Hatos 

(Marismas): αναπτύσσονται διάφορες λήψεις στον ποταμό Guadiamar που θα κάνουν δυνατή 

τη μείωση των αντλήσεων στην εν λόγω περιοχή, που είναι μία από αυτές που έχουν υποστεί 

τις σημαντικότερες μειώσεις. 

β) Μέτρα ελέγχου και επιτήρησης: 
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- Παρακολούθηση των αρδεύσεων μέσω εικόνων δορυφόρου (τηλεπισκόπηση) σε πραγματικό 

χρόνο, γεγονός που θα επιτρέπει να δοθεί κατεύθυνση και προτεραιότητα στη δράση του 

σώματος φύλαξης ποταμών. 

- Παρακολούθηση των υδροφόρων οριζόντων με ένα σύνολο 273 πιεζόμετρων. Υπάρχουν 

περισσότερα πιεζόμετρα στα 2.409 km² των υδροφόρων οριζόντων της Doñana παρά στα 55 

km² που σχηματίζουν την υπόλοιπη λεκάνη απορροής (208). 

γ) Μέτρα διακυβέρνησης: 

- Το 2017, η CHG πραγματοποίησε συνολικά 668 επιθεωρήσεις, οι οποίες οδήγησαν σε 359 

πράξεις καταγγελίας και 107 διαδικασίες έρευνας για παράβαση του Νόμου περί Υδάτων. Το 

2018 πραγματοποιήθηκαν 937 επιθεωρήσεις, με 328 πράξεις καταγγελίας και 86 αναφορές. 

- Από το 2017 έως τώρα έχουν επιβληθεί 276 πρόστιμα, πολλά εκ των οποίων αφορούσαν 

ενέργειες προηγούμενων ετών. 

- Αναθεώρηση των αδειών χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης των υπόγειων υδάτων με τους 

υπάρχοντες πόρους. Αναθεωρήθηκαν 315 περιπτώσεις. Καταρτίστηκε κατάλογος των 

αντλήσεων. 

- Εκπόνηση ενός ετήσιου Σχεδίου Αντλήσεων στο Σύστημα Υδάτων της La Rocina σε 

συνεργασία με το IGME, κατ’ εφαρμογή του Διατάγματος του Υδρολογικού Σχεδίου και του 

Σχεδίου της Δασικής Ζώνης του Βορείου Τμήματος της Doñana της Περιφερειακής 

Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Αυτό το Σχέδιο εκπονείται σε ετήσια βάση και καθορίζει τον 

μέγιστο όγκο που επιτρέπεται να αντληθεί. 

- Μελετάται η επέκτασή του σε άλλα δύο Συστήματα Υδάτων που δεν βρίσκονται σε καλή 

ποσοτική κατάσταση (Almonte και Marismas), αφού αυτά δηλωθούν σε «κατάσταση 

κινδύνου» (η παλαιότερη μορφή αναφοράς στην υπερεκμετάλλευση), και η σύσταση των 

αντίστοιχων κοινοτήτων χρηστών όπως προβλέπεται στο άρθρο 56 του Νόμου περί Υδάτων. 

δ) Μέτρα έρευνας και αύξησης της γνώσης: 

- Έργα υδρογεωλογικής έρευνας με το Γεωλογικό και Ορυκτολογικό Ινστιτούτο της Ισπανίας 

(IGME) και το Πανεπιστήμιο Pablo de Olavide (UPO). Περιλαμβάνει την εκπόνηση ενός 

μαθηματικού μοντέλου για τη στήριξη της διαχείρισης στην περίμετρο της Δασικής Ζώνης του 

Βόρειου Τμήματος της Doñana, και διάφορες εκστρατείες παρακολούθησης, ιδίως στον χώρο 

γύρω από το σύμπλεγμα λιμνίων του Εθνικού Πάρκου. 

- Παρακολούθηση μέσω εικόνων δορυφόρου των λιμνίων της Doñana. Η CHG έχει εκπονήσει 

μια μελέτη της εξέλιξής τους από το 1984 έως σήμερα. 

 Sergio López, υποδιευθυντής ορυκτών καυσίμων και ενέργειας 

Εξηγεί ότι η Ισπανία έχει έλλειμμα σε ορυκτά καύσιμα και ότι από το 1988 πραγματοποιείται 

εξόρυξη αερίου στο Marismas. Το πρόβλημα έγκειται στη δυνατότητα διαμόρφωσης της 

αγοράς και τον περιορισμό του αντικτύπου στους καταναλωτές, και για τον λόγο αυτόν 

προέκυψε η ιδέα δημιουργίας αποθήκης φυσικού αερίου στο Marismas. Τα έργα λειτουργούν 

ως ανεξάρτητες υδατοστεγείς δομές. Το Marismas occidental δημιουργήθηκε με Βασιλικό 
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Διάταγμα το 2011 και διαθέτει ικανότητα 1600 megawatt/ώρα. Είναι ένας μικρός χώρος 

αποθήκευσης, αλλά επέτρεψε την προσαρμογή της προσφοράς στη ζήτηση της αγοράς φυσικού 

αερίου. Τα 4 έργα φυσικού αερίου της Doñana ομαδοποιήθηκαν από κοινού το 2006-07· το 

2010 το Marismas occidental εξασφάλισε τη δική του ΔΠΕ και το 2013 το ίδιο συνέβη και με 

τα άλλα τρία έργα· οπότε όλα τα έργα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και έχουν 

κριθεί ως θετικά. 

Παρεμβαίνει ο κ. Pál Csáky, ο οποίος δηλώνει ότι το γεγονός ότι τα 4 έργα αξιολογήθηκαν 

χωριστά ενδεχομένως να μην είναι το πιο κατάλληλο και επιπλέον το έργο δεν έχει αξιολογήσει 

τη σεισμική δραστηριότητα. Δεδομένου ότι η κοινωνία της Ανδαλουσίας είναι αντίθετη, 

ενδεχομένως η Doñana να μην είναι ο ιδανικός τόπος για το έργο. Ρωτάει εάν εξετάζεται το 

ενδεχόμενο διεξαγωγής κοινής αξιολόγησης των 4 έργων που να περιλαμβάνει την πιθανή 

σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. 

Ο υποδιευθυντής ορυκτών καυσίμων και ενέργειας του απαντά ότι όταν πραγματοποιήθηκε η 

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων το 2008, δεν ελήφθη υπόψη η σεισμική 

δραστηριότητα, αλλά ο υπεύθυνος είχε παρουσιάσει σεισμικές μελέτες στο παρελθόν. 

Την περίοδο 2010-2013, το κοινό δεν ήταν αντίθετο με το έργο, καθώς δεν παρουσιάστηκαν 

ουσιαστικά ενστάσεις. Κατά τη φάση αδειοδότησης υποβλήθηκαν σεισμικές μελέτες και 

εγκαταστάθηκαν όντως στο Marismas occidental σεισμογράφοι και τα πρωτόκολλα για τη 

σεισμικότητα έχουν επικυρωθεί από το IGME. Έχει συσταθεί διμερής επιτροπή με τη 

συμμετοχή του κράτους και της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας για την επίλυση 

της διαφοράς σχετικά με τις ΕΠΕ. 

Ο Μιλτιάδης Κύρκος δηλώνει ότι η διοίκηση πρέπει να λάβει μέτρα στη Doñana, ότι τα λιμνία 

έχουν αποξηρανθεί και αυτό επηρεάζει τη βιοποικιλότητα και τα είδη. Η Doñana πεθαίνει, δεν 

βρέχει και συνεχίζεται η εκμετάλλευση παράνομων φρεάτων. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, 

διαπιστώνει ότι οι διοικήσεις έχουν δώσει το πράσινο φως σε ένα έργο, αλλά τόσο οι 

αναφέροντες όσο και οι εμπειρογνώμονες προβάλλουν αντιρρήσεις και έχουν διαφορετικές 

απόψεις. Επιπλέον, ο Διαμεσολαβητής ανέφερε ένα πράγμα και η εταιρεία κάτι διαφορετικό. 

Ο γενικός διευθυντής για θέματα υδάτων του απαντά ότι τα ληφθέντα μέτρα (κλείσιμο 

παράνομων φρεάτων, μεγαλύτερος έλεγχος και αγορά αγροτεμαχίων) έχουν βελτιώσει την 

πιεζομετρική στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς και τον έλεγχο των υδάτων που 

αντλούνται από παράνομα φρέατα. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, πρόεδρος της αρμόδιας για τη λεκάνη απορροής του 

Guadalquivir αρχής (CHG) 

Εξηγεί ότι τα ύδατα στη Doñana αρδεύονται βάσει του ετήσιου σχεδίου αντλήσεων της CHG, 

το οποίο βάζει σε σειρά τη χρήση ύδατος και την εκτροπή των επιφανειακών υδάτων. Εξηγεί 

ότι το σύστημα υδάτων της La Rocina είναι αυτό που βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση. Η 

αύξηση της επιτήρησης, ο έλεγχος και η αύξηση των μέσων θα επιτρέψουν το κλείσιμο των 

παράνομων φρεάτων και τη ρύθμιση των ήδη υπαρχόντων. Θα αυξηθεί η αποδοτικότητα των 

αρδεύσεων. Αντί για υπόγεια ύδατα, δίδονται στους γεωργούς επιφανειακά ύδατα (μέσω 

εκτροπών από τη λεκάνη απορροής Tinto-Odiel). Παραδέχεται, όμως, ότι πρέπει να 

ευθυγραμμιστεί η κοινωνική κατάσταση με την υφιστάμενη πραγματικότητα, καθώς αυτό 

ευνοεί τη διαρθρωμένη οικονομική δραστηριότητα. 
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Ο Florent Marcellesi διατυπώνει ερώτηση σχετικά με το πώς συνδυάζεται το έργο φυσικού 

αερίου με τις ιδέες της υπουργού, κατά πόσον υπάρχουν πιθανές εναλλακτικές λύσεις αντί της 

αποθήκης φυσικού αερίου και που να λαμβάνουν υπόψη οι πιθανές αποζημιώσεις σε 

περίπτωση που υπάρχει αλλαγή πορείας στο έργο, διότι, στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία 

φυσικού αερίου έχει ζητήσει 350 εκατομμύρια EUR. Όσον αφορά τη διαδικασία επί παραβάσει 

που κίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων στη Doñana, 

διατυπώνει ερώτηση σχετικά με το εάν έχουν ακολουθηθεί οι συστάσεις της Επιτροπής, διότι 

το πρόβλημα είναι ο χώρος πέριξ του πάρκου ο οποίος επηρεάζει μεσοπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα το εθνικό πάρκο. 

Ο Υφυπουργός Ενέργειας, του απαντά ότι το Υπουργείο δεν θα εξέταζε το ενδεχόμενο 

δημιουργίας μιας δεξαμενής αερίου υπό αυτούς τους όρους. Όταν καταρτίστηκε αυτός ο 

σχεδιασμός για το φυσικό αέριο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ήταν στις αρχές τους. Όμως, 

πρέπει να επιλυθεί η υφιστάμενη διοικητική θέση, με ασφάλεια δικαίου και σχολαστική 

φροντίδα για τη στάση που θα τηρηθεί. 

Ο υποδιευθυντής ορυκτών καυσίμων και ενέργειας του απαντά λέγοντας ότι το 2006 υπήρχαν 

16 διαφορετικά έργα φυσικού αερίου, τα οποία ενώθηκαν σε 4 ομάδες και αξιολογήθηκαν 

ταυτόχρονα και δεν τροποποιήθηκαν. Εάν είχε υπάρξει τροποποίηση, θα χρειάζονταν νέα ΕΠΕ. 

Ο γενικός διευθυντής για θέματα υδάτων του απαντά ότι, όσον αφορά τη διαδικασία επί 

παραβάσει για την υπερεκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα της Doñana, έχουν λάβει το 

έγγραφο οχλήσεως και ότι έχει υπάρξει αιτιολογημένη γνώμη στην οποία έχει απαντήσει το 

Υπουργείο. 

Το σημαντικό είναι όμως να δούμε πώς λειτουργεί ο υδροφόρος ορίζοντας επί των δεδομένων 

του IGME και επί των δεδομένων αυτών να ορίσουμε τη μέγιστη ποσότητα υδάτων που μπορεί 

να αντλείται με το «Ετήσιο σχέδιο άντλησης υδάτων της αρμόδιας αρχής» (αυτό εφαρμόζεται 

στη La Rocina και επεκτείνεται στο Almonte Marismas). Το επόμενο Υδρολογικό Σχέδιο 

εξετάζει τη δημιουργία μιας κοινότητας άρδευσης στο Almonte Marismas και τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των αντλήσεων ύδατος και των αποτελεσμάτων τους. H Doñana έχει ελεγκτικό 

ρόλο στη λεκάνη απορροής του Guadalquivir. 

Ο Pál Csáky ζητεί να υπολογιστούν τα παράνομα φρέατα και εκείνοι απαντούν ότι το 

υπουργείο ήθελε να τα κλείσει, αλλά ήταν δύσκολο, και οι κυρώσεις ενέπιπταν στην 

αρμοδιότητα της CHG και οι συμβάσεις παραχώρησης του νερού έπρεπε να επανεξεταστούν. 

Το υπουργείο ήθελε να ενισχύσει την παρουσία φυλάκων και να θέσει σε λειτουργία 

πιεζόμετρα για την παρακολούθηση των φρεάτων. Επιθυμεί την αποκατάσταση των υδατικών 

συστημάτων. Υπάρχουν εναλλακτικοί πόροι για τη γεωργία, όπως τα επιφανειακά ύδατα. Οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να καλύπτουν την προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο υφυπουργός Ενέργειας απαντά ότι το Υπουργείο μεριμνά για το γενικό συμφέρον και ότι θα 

ληφθούν μέτρα σε συνεργασία με την Περιφερειακή Κυβέρνηση και το Υπουργείο Γεωργίας 

σχετικά με τη νιτρορύπανση. Όσον αφορά τη στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα δηλώνει ότι 

συνάδει με την κλιματολογία και βελτιώνεται. Όσον αφορά το σύμπλεγμα λιμνίων, δηλώνει 

ότι έχει μειωθεί το νερό, με αποτέλεσμα την αύξηση της ξυλώδους βλάστησης γύρω τους, και 

ότι έχει αυξηθεί η εξάτμιση λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας. Η κλιματική αλλαγή 

επηρεάζει και τη Doñana. 
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Σχετικά με τη μελέτη για τη σεισμική δραστηριότητα, δηλώνει ότι αυτή υποβλήθηκε από την 

εταιρεία αλλά αξιολογήθηκε από το IGME. Ολοκληρώνει τονίζοντας ότι το σχέδιο φυσικού 

αερίου ίσως να μην γινόταν σήμερα, ωστόσο η κατάσταση πρέπει να επιλυθεί με τη μέγιστη 

ασφάλεια δικαίου. 

Ο Pál Csáky, επικεφαλής της αντιπροσωπείας, διατυπώνει ευχαριστίες, επισημαίνει τον 

εποικοδομητικό χαρακτήρα της συνάντησης και εκφράζει την επιθυμία να κατανοήσει 

καλύτερα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων στη Doñana, καθώς και 

τις συνέπειες των έργων φυσικού αερίου στο περιβάλλον του πάρκου. Εξηγεί ότι η έκβαση 

αυτών των συζητήσεων και των επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στο εθνικό πάρκο της 

Doñana τις προηγούμενες ημέρες και οι συναντήσεις με τους αναφέροντες και τις διάφορες 

αρχές θα βοηθήσουν την αντιπροσωπεία να διατυπώσει τις κατάλληλες συστάσεις. 
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Γενικές παρατηρήσεις 

Στη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία παρατήρησε ότι είναι αναγκαίο να εδραιωθεί 

πιο γόνιμος διάλογος και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ των αναφερόντων και των 

αρμόδιων δημόσιων αρχών. Σε γενικές γραμμές, οι αρχές, οι αγρότες, οι ενώσεις αγροτών και 

η αρμόδια αρχή για τη λεκάνη απορροής του Guadalquivir υποστήριξαν ότι η κατάσταση του 

υδροφόρου ορίζοντα της Doñana συνάδει με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και ότι είναι σε 

φάση αποκατάστασης· οι αναφέροντες και οι επιστήμονες δήλωσαν το ακριβώς αντίθετο. 

Επιπλέον, οι τελευταίοι υπέδειξαν πιθανές παραβάσεις των οδηγιών για τους οικοτόπους και 

τα άγρια πτηνά, όπως η έλλειψη επιφανειακών υδάτων λόγω της ξηρασίας που έπληξε 

ολόκληρη την Ισπανία τα τελευταία 4 έτη, η ρύπανση και η κακή κατάσταση των συστημάτων 

υδάτων, γεγονός που επηρεάζει διάφορες τοποθεσίες του Δικτύου Natura 2000.  

Η επίσκεψη ανέδειξε τη λειψυδρία στη νότια Ισπανία λόγω της κλιματικής αλλαγής, των 

τουριστικών δραστηριοτήτων και των αναγκών άρδευσης. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 

επείγουσα αποκατάσταση του υδροφόρου ορίζοντα, πρέπει να συνεχιστεί η λήψη κατάλληλων 

μέτρων, όπως ο περιορισμός της άντλησης ύδατος και η αδειοδότηση μόνο για νόμιμες 

γεωτρήσεις. 

Οι επιστήμονες έχουν καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να επηρεάζει η 

εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα στη Doñana τη μείωση των φυσικών ειδών και έχουν 

προτείνει πιθανά μέτρα για τον μετριασμό των συνεπειών της για το Εθνικό Πάρκο, το οποίο 

προστατεύεται από την οδηγία για τους οικοτόπους και τα άγρια πτηνά, και τη σύμβαση 

Ramsar, και έχει κηρυχθεί απόθεμα βιόσφαιρας από την UNESCO. Τα διάφορα ενδιαφερόμενα 

μέρη (επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και οικολόγοι) επισήμαναν τα ακόλουθα προβλήματα 

σχετικά με τον υδροφόρο ορίζοντα της Doñana: παράνομα φρέατα και ρύπανση των υδάτων. 

Εν προκειμένω, η πιο πρόσφατη έκθεση της UNESCO έχει αναγνωρίσει τις προσπάθειες που 

έχουν ήδη καταβληθεί. 

Κατά την επίσκεψη, η αντιπροσωπεία μελέτησε με προσοχή το έργο κατασκευής αγωγού 

φυσικού αερίου και αποθήκης φυσικού αερίου στη Doñana, που αποτελείται από τέσσερα 

επιμέρους έργα: Aznalcázar, Marismas Oriental, Marismas Occidental και Saladillo. Η 

αντιπροσωπεία έλαβε γνωμοδοτήσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση και ορισμένους 

οργανισμούς, όπου επικρίνεται η μη διενέργεια κατάλληλης μελέτης των συνεργικών και 

σωρευτικών συνεπειών των τεσσάρων έργων για το περιβάλλον, και ιδίως για τους τόπους του 

δικτύου Natura 2000. Το ίδιο συνέβη και για το γεγονός ότι οι μελέτες για τη σεισμική 

δραστηριότητα πραγματοποιήθηκαν καθυστερημένα και δεν ελήφθησαν υπόψη, όταν έπρεπε, 

για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Η αντιπροσωπεία θεωρεί ότι, όσον αφορά τις επιπτώσεις του έργου φυσικού αερίου στο φυσικό 

περιβάλλον της Doñana, προκειμένου να διατηρηθεί ένα μοναδικό οικοσύστημα, και 

λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της προφύλαξης, θα ήταν απαραίτητη μια συμπληρωματική 

συνολική μελέτη των τεσσάρων έργων φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης σεισμικής 

αξιολόγησης· κάτι τέτοιο θα επέτρεπε τη διεξαγωγή της απαραίτητης ανάλυσης των 

σωρευτικών και συνεργικών αποτελεσμάτων του έργου στο σύνολό του. 
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Η αντιπροσωπεία γνωρίζει επίσης ότι, για να ανατραπεί η κατάσταση, θα πρέπει να εξεταστούν 

μέτρα που συνάδουν με τη διαδικασία, με τη μέγιστη ασφάλεια και τις απαραίτητες νομικές 

διασφαλίσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Η αντιπροσωπεία εξήγησε ότι η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να υλοποιείται και να εφαρμόζεται 

από τα κράτη μέλη και ότι τυχόν ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται πρώτα σε τοπικό, 

περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, με διάλογο και συνεργασία μεταξύ των αρχών και των πολιτών. 

Συστάσεις 

Η Επιτροπή Αναφορών: 

1. Επισημαίνει ότι η Doñana, χάρη στη στρατηγική της θέση, αποτελεί ένα μοναδικό 

περιβάλλον βιοποικιλότητας, μεταξύ των μεγαλύτερων στην Ευρώπη, με μεγάλη 

ποικιλομορφία οικοσυστημάτων και ευρύ φάσμα πανίδας και χλωρίδας, 

συμπεριλαμβανομένων ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως ο βασιλαετός, ο 

ιβυρικός λύγκας και η γραικοχελώνα, ενώ αποτελεί επίσης μέρος της μεταναστευτικής 

οδού εκατομμυρίων πτηνών ετησίως· 

2. θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί περισσότερο στην Ισπανία το μοντέλο της διαχείρισης 

υδάτων και ότι κάθε πιθανή κατανομή της χρήσης υδάτων πρέπει να εξαρτάται από την 

εκπλήρωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα και του 

Υδρολογικού Σχεδίου του Guadalquivir, όπως ισχύει σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη τις 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις· 

3. καλεί την Επιτροπή να παράσχει ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον 

αφορά τις αναφορές αριθ. 0907/2009, 0051/2013, 0085/2013, 0257/2013 και 0260/2018 

και όλες τις καταγγελίες που δεν έχουν περατωθεί σχετικά με τις παραβάσεις που αφορούν 

την εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα της Doñana, καθώς και τα έργα φυσικού 

αερίου στην περιοχή, διότι είναι επείγουσα ανάγκη να συνεχιστεί η αναζήτηση λύσεων για 

να αποφευχθεί η υποβάθμιση της Doñana με τη μείωση των πιέσεων στα οικοσυστήματα, 

δημιουργώντας συμβατότητα με ένα αειφόρο γεωργικό πρότυπο και προωθώντας την 

οικονομική  και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής· 

4. καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στην Doñana στην 

επόμενη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, όπως κάνει 

ήδη η υδρογραφική συνομοσπονδία του Guadalquivir· καλεί την Επιτροπή να 

παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με 

τον δεύτερο κύκλο του Σχεδίου Διαχείρισης της λεκάνης απορροής του Guadalquivir· 

5. καλεί τις εθνικές αρχές να συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις περιφερειακές αρχές, τις 

τοπικές αρχές, τις ΜΚΟ, τους επιστήμονες, τους αγρότες, τους εκπροσώπους των 

επαγγελματιών αγροτών και της κοινωνίας των πολιτών, και να αναπτύξουν μαζί τους 

εποικοδομητικό διάλογο για να μετατρέψουν το σημερινό σημαντικό (όπως έχει 

αναγνωριστεί από την Unesco στην τελευταία της επανεξέταση του 2016) σχέδιο δράσης 

σε ένα ολιστικό και εφικτό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων μέτρων για την 

ανάκτηση του υδροφόρου ορίζοντα· 

6. εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι έχει επιτραπεί η χρήση γης που έχει 
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χαρακτηριστεί από τις τοπικές αρχές ως δασική περιοχή για την καλλιέργεια φραουλών, 

μεταξύ άλλων, ή για το γεγονός ότι ανοίγονται φρέατα χωρίς άδεια· και ζητεί να ληφθούν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν οι εν λόγω πρακτικές· 

7. καλεί τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και την Αρχή Υδάτων του Guadalquivir 

να συνεχίσουν να συνεργάζονται, να ενθαρρύνουν το κλείσιμο όλων των παράνομων 

φρεάτων και, ως προληπτικό μέτρο, να σταματήσουν άμεσα τις υφιστάμενες 

δραστηριότητες παράνομης άντλησης υδάτων και παράνομης υδροληψίας, διακόπτοντας 

τη λειτουργία και τη χρήση μη αδειοδοτημένων υποδομών (πρόσληψη από ρέματα και 

λιμνία)· ζητεί την προστασία των επιθεωρητών και την ενίσχυση του έργου τους με την 

αύξηση των υφιστάμενων υλικών και ανθρώπινων πόρων· ζητεί μεγαλύτερη ασφάλεια και 

μεγαλύτερη παρουσία του προσωπικού ασφαλείας και της αστυνομίας, καθώς και την 

έναρξη των σχετικών διαδικασιών επιβολής κυρώσεων κατά των ιδιοκτητών αυτών των 

υποδομών· 

8. καλεί τις εθνικές αρχές να εκτελέσουν τη μεταφορά 19, 9 κυβικών εκατόμετρων από τη 

λεκάνη των ποταμών Tinto-Odiel-Piedras στη λεκάνη του Guadalquivir, όπως εγκρίθηκε 

τον Οκτώβριο του 2018 από τα Cortes Generales, και να εκτελέσουν τα έργα της 

προαναφερθείσας μεταφοράς· 

9. καλεί την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβουν υπόψη και να 

αναγνωρίσουν, όπως έκανε η Unesco το 2016, τις προσπάθειες και τη στενή 

παρακολούθηση της κατάστασης των υπόγειων υδάτων από τη διοίκηση και επισημαίνει 

το Ειδικό Σχέδιο διαχείρισης των αρδευόμενων εκτάσεων στη δασική περιοχή της Doñana, 

το οποίο καταρτίστηκε και εγκρίθηκε από την περιφερειακή διοίκηση το 2014, το 

Υδρολογικό Σχέδιο του ποταμού Guadalquivir και των ποταμών Tinto-Odiel-Piedras της 

Υδρογραφικής Συνομοσπονδίας του Guadalquivir, του 2017, ή την πρόσφατη «δήλωση 

κινδύνου» της ίδιας περιφερειακής διοίκησης, που θα ενισχύσουν περαιτέρω τον έλεγχο· 

10. καλεί τις αρμόδιες αρχές, καθώς και τους Δήμους, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τους 

αγρότες και τις αγροτικές οργανώσεις της περιοχής, να μεριμνούν για την υλοποίηση του 

Ειδικού Σχεδίου διαχείρισης και να καταγγέλλουν κάθε νέα ανάπτυξη που θέτει σε κίνδυνο 

τον τομέα και την εικόνα της γεωργίας στη Doñana· 

11. ζητεί την έγκριση και την εφαρμογή ενός σχεδίου αντλήσεων από τον υδροφόρο ορίζοντα· 

ζητεί να προσδιοριστούν οι ανάγκες σε νερό των οικοσυστημάτων της Doñana, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι διατήρησης που είχαν οριστεί προηγουμένως για 

την προστατευόμενη περιοχή· ζητεί να διευκολυνθεί η υλοποίηση του σχεδίου· ζητεί να 

διευκολυνθεί η εφαρμογή του σχεδίου και να διατεθούν πόροι από το πρόγραμμα 

αγροτικής ανάπτυξης της Ανδαλουσίας για τη βελτίωση των αρδευτικών πρακτικών των 

αγροτών· καθώς και να σχεδιαστούν γραμμές δημόσιας ενίσχυσης για την εφαρμογή 

περιβαλλοντικά συμβατών συστημάτων· 

12. ζητεί πιο αποτελεσματικό καθαρισμό των υδάτων που ρέουν στη Doñana και μείωση της 

διάχυτης ρύπανσης που προκαλείται από γεωργικές και βιομηχανικές δραστηριότητες· 

σημειώνει ότι δεν συνιστούν όλες οι καλλιέργειες στην περιοχή της Huelva απειλή για το 

Εθνικό Πάρκο Doñana, παρά μόνο η παράνομη και ανεξέλεγκτη άντληση υδάτων· 

επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να μειωθεί η πίεση του ύδατος μέσω της παύσης των 

παράνομων και ανεξέλεγκτων αντλήσεων υδάτων, καθώς και με την παροχή κατάλληλων 

πόρων και κατάλληλης τεχνολογίας στους αγρότες, ώστε να προσαρμοστούν στις 
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προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής επιδιώκοντας να εξισορροπήσουν τη διατήρηση της 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της περιοχής με την οικονομική ανάπτυξη· ζητεί τον 

κατάλληλο καθαρισμό και τη διαρκή παρακολούθηση των υδάτων που εισρέουν στη 

Doñana· σημειώνει με ανησυχία ότι η ποσότητα των προς επεξεργασία υδάτων είναι 

μεγαλύτερη από την πραγματική ικανότητα της μονάδας καθαρισμού, ιδίως κατά τη 

διάρκεια των θερινών περιόδων· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει Ειδικό Σχέδιο 

βιωσιμότητας και διατήρησης του πάρκου της Doñana και των γύρω περιοχών·  

13. ζητεί να βελτιωθεί περαιτέρω η διακυβέρνηση των υδάτων στην Doñana και να υπάρξει 

συντονισμός μεταξύ των αρχών· ζητεί τη διαχείριση με επιστημονική και τεχνική βάση, 

και την ενεργό δημόσια συμμετοχή των οικολογικών ενώσεων, του τοπικού πληθυσμού, 

των νόμιμων αγροτών, των εκπροσώπων των επαγγελματιών αγροτών και των χρηστών 

των υδάτων στη λήψη των αποφάσεων, ώστε αφενός να επωφεληθούν από την αξία που 

προσδίδουν η Doñana και τα οικοσυστήματά της στην ποιότητα της ζωής τους και στην 

οικονομική δραστηριότητα της περιοχής —πάντοτε στο πλαίσιο της πλήρωσης αυστηρών 

κριτηρίων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σύμφωνα με τις αρχές πρόληψης και 

προφύλαξης της ΕΕ— αφετέρου να συμμετέχουν στη βελτίωση της διαχείρισης και τη 

μείωση των πιέσεων· 

14. εκτιμώντας ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόσθετο παράγοντα μείωσης των υδάτινων 

πόρων της Doñana και ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί μία από τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις για το μέλλον, καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει σχέδια έκτακτης 

ανάγκης για την πρόληψη ή/και την επιβράδυνση των συνεπειών της· καλεί την Επιτροπή 

να στηρίξει και να ενισχύσει ερευνητικά έργα σχετικά με τη βιωσιμότητα των υδάτινων 

πόρων στη νότια Ευρώπη, όπως η εταιρική σχέση PRIMA στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Ορίζων 2020», και τα οποία θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 

Ευρώπη»· 

15. καλεί τις δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές να δρομολογήσουν από κοινού με 

την ΕΕ ένα σχέδιο πρόληψης και αποκατάστασης για το Πάρκο της Doñana, προκειμένου 

να βελτιωθούν οι φυσικοί πόροι και η διαφύλαξή του· 

16. καλεί τις αρχές που είναι αρμόδιες για το έργο φυσικού αερίου στη Doñana να 

πραγματοποιήσουν μια συμπληρωματική και συνδυασμένη αξιολόγηση των τεσσάρων 

έργων φυσικού αερίου (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental και 

Aznalcázar) που να περιλαμβάνει εκτίμηση της σεισμικότητας· ζητεί τη διεξαγωγή μιας 

αναγκαίας ανάλυσης των συγκεντρωτικών και συνεργικών αποτελεσμάτων του έργου στο 

σύνολό του· καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν την αρχή της προφύλαξης, με στόχο 

τη διατήρηση αυτού του μοναδικού οικοσυστήματος· τονίζει την ανάγκη αναζήτησης 

μέτρων που θα τηρούν τη νομική διαδικασία και θα παρέχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια 

δικαίου και εγγυήσεις για τα εμπλεκόμενα μέρη· 

17. επισημαίνει τη βαθιά του ανησυχία δεδομένου ότι χορηγήθηκε μερική έγκριση για την 

ανάπτυξη ενός ιδιωτικού έργου για την αποθήκευση φυσικού αερίου στο υπέδαφος της 

Doñana χωρίς να ζητηθεί συνολική και πλήρης εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης των σεισμικών κινδύνων και 

συνδυασμένης εκτίμησης επιπτώσεων· υπενθυμίζει ότι το έργο δεν μπορεί να χωριστεί σε 

τέσσερα διαφορετικά επιμέρους έργα προκειμένου να αποφευχθεί η αξιολόγηση του 

συνδυασμένου αντικτύπου του· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ολόκληρο τον φάκελο και 



 

PE632.130v03-00 36/39 CR\1180392EL.docx 

EL 

να υποβάλει γραπτή έκθεση σχετικά με την επάρκεια των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων όπως αυτές παρουσιάστηκαν σε τέσσερα χωριστά μέρη, καθώς και σχετικά 

με τη διαδικασία διαίρεσης του έργου σε τέσσερα επιμέρους έργα αντί να ληφθεί υπόψη ο 

σωρευτικός αντίκτυπος του συνόλου των κινδύνων, και να επαληθεύσει κατά πόσον οι 

εκτιμήσεις αυτές αφορούν το σύνολο των σεισμικών κινδύνων· καλεί την Επιτροπή να 

λάβει υπόψη την έκθεση του Ανώτατου Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CSIC), την 

έκθεση του Διαμεσολαβητή της Ανδαλουσίας και την έκθεση που εκπονήθηκε από το 

Γεωλογικό Ινστιτούτο της Ισπανίας· θεωρεί ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, το έργο δεν θα 

έπρεπε να έχει λάβει θετική δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ζητεί την ανάκλησή 

του· 

18. καλεί τις αρμόδιες αρχές να διενεργήσουν συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 της οδηγίας για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μια 

εκτίμηση που θα εσωτερικεύει το κόστος των ενδεχόμενων εργασιών που απαιτούνται για 

την αντιστροφή της κατάστασης σε περίπτωση καταστροφής συνδεόμενης με τις εργασίες 

αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς επίσης να παράσχουν ενημέρωση σχετικά με τα 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν, και το κόστος τους, σε περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων 

ή/και καταστροφών συνδεόμενων με το έργο για το φυσικό αέριο· τονίζει ότι η εν λόγω 

αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργηθεί σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία που 

εφαρμόζεται για την εκτίμηση κινδύνου στο χειρότερο σενάριο καταστροφής και 

συγκεκριμένα να ενσωματώνει όλες τις απειλές, όπως σεισμούς, πλημμύρες ή ρύπανση 

του υδροφόρου ορίζοντα, και να περιλαμβάνει λεπτομερή απογραφή των 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών ζημιών και το εκτιμώμενο κόστος μια 

υποθετικής αποκατάστασης· θεωρεί επίσης ότι, προκειμένου να παρασχεθεί στις αρχές ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο ανάλυσης κινδύνου, ο εν λόγω ποσοτικός προσδιορισμός θα 

πρέπει να περιλαμβάνει την εγγενή αξία των περιβαλλοντικών ζημιών όσον αφορά τα 

οικοσυστήματα, καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές ζημίες, αρχής γενομένης από 

τους τομείς της γεωργίας και του τουρισμού· 

19. έχοντας υπόψη την υψηλή προστιθέμενη αξία του φυσικού πάρκου της Doñana για την 

ΕΕ, τους πιθανούς κινδύνους των εργασιών εξόρυξης και αποθήκευσης αερίου (με έγχυση) 

και τις πιθανές συνέπειες που δεν έχουν μελετηθεί ακόμα, καθώς και την προγενέστερη 

παρόμοια περίπτωση του «El Castor» στην Ισπανία, στο πλαίσιο της οποίας 

αποκαλύφθηκαν οι σεισμικοί κίνδυνοι που ενυπάρχουν σε αυτό το είδος υποδομής, καλεί 

την Επιτροπή να αποφανθεί ως προς την καταλληλότητα της εφαρμογής της αρχής της 

προφύλαξης και ως προς την επακόλουθη παύση των έργων αποθήκευσης φυσικού αερίου· 

συνιστά σε όλες τις αρμόδιες αρχές να συνεργαστούν για την άμεση αναστολή όλων των 

αδειών που χορηγήθηκαν έως ότου αντιμετωπιστούν όλες οι παρατυπίες που εντοπίστηκαν 

σε σχέση με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων· ζητεί την προσωρινή αναστολή 

των έργων αυτών και την άμεση ανακοπή ενδεχόμενης περαιτέρω εξέλιξης του έργου για 

το φυσικό αέριο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση των αρχών της ΕΕ όσον αφορά 

την πρόληψη και την προφύλαξη· συνιστά τη λήψη των αναγκαίων νομικών μέτρων 

προκειμένου να παύσει η υλοποίηση του έργου Marismas στο σύνολό του· 

20. θεωρεί ότι η υποδομή αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Doñana είναι ένα παρωχημένο 

έργο ως προς τη συνολική επισκόπηση της ενέργειας και τις μελλοντικές προοπτικές στην 

Ισπανία· 

21. υπογραμμίζει ότι το ισπανικό Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης αναγνωρίζει πως η 
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εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Doñana δεν θεωρείται πλέον 

στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργειακού εφοδιασμού· 

22. καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να συντάξει έκθεση σχετικά με την επάρκεια του έργου 

εξόρυξης και αποθήκευσης αερίου (μέσω έγχυσης), καθώς και τις επιπτώσεις και τη 

συμβατότητά του με το Φυσικό Πάρκο της Doñana· 

23. καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον κανονισμό σχετικά με το Ταμείο Αλληλεγγύης, 

ούτως ώστε οι φυσικοί πόροι των πάρκων που περιλαμβάνονται στο δίκτυο NATURA 

2000 να μπορέσουν να αξιολογηθούν από οικονομική άποψη, προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η αποκατάσταση μετά από φυσικές καταστροφές. Το περιβάλλον έχει σημαντική 

κοινωνική και οικονομική αξία και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την αποκατάσταση 

ζημιών. Το περασμένο έτος, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, μέρος του πάρκου 

καταστράφηκε από πυρκαγιά, ωστόσο η αποκατάστασή του πραγματοποιήθηκε χωρίς τη 

συμμετοχή του ESF· 

24. ζητεί να διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση από την ΕΕ για τη διατήρηση της Doñana 

και όλων των εθνικών πάρκων στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 και να δοθεί βοήθεια 

για την προώθηση εναλλακτικών βιώσιμων δραστηριοτήτων στην περιοχή· 

25. καλεί την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να αναγνωρίσουν ότι το Εθνικό Πάρκο της 

Doñana εξακολουθεί να είναι μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στην 

ΕΕ —και για τον λόγο αυτό αναγνωρίζεται ως τόπος παγκόσμιας κληρονομιάς—, την 

οποία απολαμβάνουν και εκτιμούν οι Ευρωπαίοι πολίτες· 

26. θεωρεί ότι, δεδομένης της εμβληματικής μοναδικότητας της Doñana και της αναγνώρισής 

της από την Unesco ως τόπου παγκόσμιας κληρονομιάς, η προστασία της αποτελεί ζήτημα 

γενικού ενδιαφέροντος, για τον λόγο αυτό πρέπει να διασφαλίζεται κατάλληλη 

διακυβέρνηση όσον αφορά τις αποφάσεις που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στο μέλλον 

της· τονίζει ότι, πέρα από τα κριτήρια της ασφάλειας δικαίου και των νομικών εγγυήσεων, 

κάθε ενδιαφερόμενο μέρος θα πρέπει να ενημερώνεται δεόντως και να έχει εγκαίρως τη 

δυνατότητα να συμμετέχει πραγματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
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