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Formål 

Formålet med undersøgelsesmissionen til Doñana var at møde de andragere, der havde indgivet 

andragende nr. 0907/2009, nr. 0051/2013, nr. 0085/2013, nr. 0257/2013 og nr. 0260/2018 og 

indlede en dialog med regionale og nationale myndigheder for at opnå en bedre forståelse af de 

forskellige aspekter af den påståede manglende overholdelse af EU's miljølovgivning i det 

beskyttede område Doñana i Huelva. 

Doñana-nationalparken anses for at være det største naturreservat i Spanien. Den rummer en 

stor variation af økosystemer og mange vilde dyre- og plantearter. Historisk set har økosystemet 

konstant være truet af dræning af marskengene, brug af vand til intensivt landbrug samt 

vandforurening. Naturparken Doñana ligger i Natura 2000-netværket (ES0000024, ES6150009 

og ES6180005) og er dermed beskyttet i henhold til habitatdirektivet 92/43/EØF og 

fugledirektivet 2009/147/EF. 

Andragerne klager over projekter i forbindelse med udvinding, opbevaring og transport af gas 

i området samt ulovlig anvendelse af grundvand til intensivt landbrug, som ifølge andragerne 

er uforenelige med EU’s miljølovgivning. 

Onsdag den 19. september 2018 - Sevilla 

Møde i Sevilla den 19. september med andragerne 

 Javier Castroviejo for Club de Doñana, andragende 0907/2009 

Club Doñana er en forening, der har stor erfaring med bevarelse af Doñana (40 år), og mange 

af dens medlemmer er forskere, og andrageren har været direktør for Doñanas biologiske 

station. Andrageren redegør for betydningen af grundvandslagene og overfladevandene i det 

sandede Doñana-område, som udgør en biologisk korridor fra Sierra Morena. Andrageren 

klager over den systematiske overtrædelse af EU-direktiverne og forsinkelsen i gennemførelsen 

af dem samt svigt i myndighedernes politikker med hensyn til forebyggelse og forsigtighed i 

forbindelse med bevarelsen af Doñana. Ifølge ham bør der gennemføres en undersøgelse af den 

ineffektive forvaltning af parken og de millioninvesteringer, Kommissionen har foretaget. 

Parken er ved et "point of no return", fordi den ifølge forskerne er truet af forurening med 

tungmetaller fra Huelva, 10 til 15 hektar intensivt dyrkede arealer, invasive arter og 

overudnyttelse af grundvandsmagasin 27, hvilket forårsager tilbagegang i vådområderne. 

Forandringerne i de vandførende lag har ændret vandkredsløbet og har forårsaget tab af 

biodiversitet, ligesom de truer forskellige arter (Malvasia-and, stør, kanin). Oplandet omkring 

Doñana truer parken på grund af dyrkningen af ris, jordbær og blåbær. Marskområdet var 

forbundet med Guadalquivir-floden frem til 1957, men i dag eksisterer den forbindelse ikke 

mere på grund af de dæmninger, der er blevet bygget, hvilket har forårsaget store ændringer i 

vegetationen. Mosen forsvinder, græsset vinder frem. Marsken er alvorligt truet, og bevarelsen 

skal prioriteres højt. 

 Pilar González Modino for Asociacion Primavera Andaluza, andragende 0257/2013 

Doñana er en del af det, der var den romerske provins Baetica, hvis indbyggere ifølge geografen 

Strabon var de mest kulturelt udviklede af de iberiske folkeslag og dem, der udviklede 

Tartessos-civilisationen, Det er dels vigtigt ud fra et biologisk perspektiv, men også på grund 
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af kulturen og civilisationen. Andrageren klager over, at oprettelse af gasdepoter må antages at 

kunne true andalusiernes emotionelle arv. Gasudvindingen, som omfatter gennemboring af 

gaslommer, indebærer en åbenbar seismisk risiko og er styret af energivirksomhedernes 

selskabsinteresser frem for af borgernes behov for gasforsyning.  Menneskelige aktiviteter er 

også i fare. Branden i Doñana sidste år er et bevis på den risiko, der er ved lagring af gas. 

 Antonio Maíllo Cañadas, på vegne af andrageren Pedro Jiménez San José, for Izquierda 

Unida de Huelva, andragende 0051/2013 

Andragerens repræsentant klager over, at Doñana bruges til gasopbevaring. Det er et projekt, 

der bringer grundvandsmagasinerne i fare og medfører en høj risiko for jordskælv i området, 

hvilket skaber utryghed. Det påvirker miljøet med overudnyttelse af grundvandsmagasinerne, 

både lovligt og ulovligt. Der påpeges, at gasprojektet er opdelt i 4 projekter, og at der ikke er 

foretaget en vurdering af de kumulative virkninger. For andrageren er det ensbetydende med 

privatisering af Doñanas undergrund og en spekulativ udnyttelse af undergrunden. Han anfører, 

at det ikke kan tillades, at Doñana går til grunde som følge af en manglende overholdelse af 

reglerne, og at forureningen af grundvandsmagasiner skal bekæmpes. Han håber, at besøget vil 

bidrage til, at Europa-Parlamentet og borgernes i fællesskab kan sikre bevarelsen af denne arv. 

Han anfører, at gasprojekterne ikke garanterer sikkerhed, og at der ikke er gennemført 

ordentlige undersøgelser for at påvise fuld seismisk sikkerhed efter gasinjektionerne. 

 Rafael Gavilán Fernández på vegne af andrageren Aurelio González Peris for 

Asociación Mesa de la Ría de Huelva, andragende 0085/2013 

Andragerens repræsentant klager over, at den regionale regering i Andalusien har besluttet, at 

provinsen Huelva skal være centrum for produktion, opbevaring og distribution af fossile 

brændstoffer og kritiserer brugen af Doñana som en udvidelse af det petrokemiske 

industrikompleks i Huelva. Da lagringskapaciteten her er opbrugt, er det blevet besluttet at 

bruge Doñanas undergrund til at afhjælpe situationen. Der klages over, at Repsol ifølge de 

koncessioner, der hedder "Poseidón Norte" og "Poseidón Sur", har opereret på Doñana-kysten 

siden 1995 uden undersøgelse af miljøpåvirkninger. Desuden er han kritisk over for, at Enagás 

som forvalter af det lager og de gasnet, der krydser Doñana, står på listen over virksomheder, 

der har besluttet at konvertere Doñana til et kæmpestort gasprojekt. Ifølge Mesa de la Ría skal 

de fire faser i naturgasprojektet ikke kun vurderes samlet, idet de også bør vurderes sammen 

med dem, der i øjeblikket gennemføres af Repsol og Enagás. Truslen mod Doñana er et resultat 

af tre virksomheders handlinger, og derfor skal alle deres aktiviteter vurderes samlet med 

hensyn til deres indvirkning på den skrøbelige naturlige balance i Doñana. 

Andragerens repræsentant fremhæver den enorme seismiske risiko, der er forbundet med 

gasinjektion i Doñana, idet undergrundens geologiske tilstand er meget mere kompleks end 

den, der findes under det såkaldte "Proyecto Castor". Dette førte til, at regeringen betalte mere 

end 1 300 mio. EUR af offentlige midler i erstatning til den virksomhed, der havde opført 

gasinjektionsanlægget. Der klages også over, at virksomheden Gas Natural opdelte sit 

lagringsprojekt i 4 faser for at forvirre myndighederne og opnå de nødvendige miljøtilladelser. 

Den industrielle aktivitet foregår uden inddragelse af Huelvas borgere, for hvem følgerne vil 

være underudvikling samt sundhedsmæssige og miljømæssige risici. Han opfordrer til, at denne 

situation bliver vendt, og således at det undgås, at Doñana bliver en udvidelse af Huelvas 

petrokemiske kompleks. 
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Csaky indledte spørgerunden ved at gøre opmærksom på, at Kommissionen allerede havde taget 

stilling til Doñana-spørgsmålet ved at indlede en traktatbrudsproceduren i 2014 i forbindelse 

med overudnyttelse af vandområderne, og spurgte, hvad der ellers kunne gøres. 

Castroviejo tog ordet for at anklage Kommissionen for uigennemsigtighed i sine procedurer og 

for ikke at oplyse offentligheden om myndighedernes tilsidesættelse af reglerne. Han 

opfordrede til, at Kommissionens støttepenge med absolut prioritet blev øremærket til 

genoprettelsen af marsken. 

Maillo talte om gasprojekterne, idet han beskyldte myndighederne for at bremse projekterne og 

for interessekonflikter hos gasselskaberne og politikerne, som ignorerede de seismiske risici. 

Gavilán Fernández indskød, at det blandt gasprojekterne ikke kun var Gas Naturals, men også 

Repsols og Enagas’ projekter, der ikke havde været genstand for miljøvurderinger. Han klagede 

over, at forureningen kanaliseres langs Doñana-kysten. 

Modino opfordrede til bevarelse af en tusindårig kulturel og etnografisk arv: "Hesperidernes 

have" og Tartessos ligger i Doñanas undergrund, hvilket bevises af arkæologien, hvorfor der 

ikke burde oplagres gas under så værdifulde arkæologiske fund. 

Kyrkos fremhævede, at Doñana trues af udvinding af kulbrinter og spurgte, hvilke indvirkninger 

udvindingsmetoden havde på miljøet. Han spurgte, hvordan domstolene havde behandlet 

spørgsmålet om opdeling af projektet i fire delprojekter, hvad de andalusiske myndigheders 

indstilling er i denne henseende, og hvordan gassen vil blive opbevaret. 

Cabezón henviste til de forskellige beskyttelsesbestemmelser for de forskellige områder, hvor 

projekterne er placeret, og understregede, at kun det vestlige Marismas-projekt er i drift. Hun 

klagede over fragmenteringen af projektet og de mulige seismiske risici ved injektion af gas i 

huler efterladt af udvindingen. 

Møde i Sevilla den 19. september med civilsamfundsorganisationer 

 Plataforma Salvemos Doñana og Ecologistas en Acción: Juan Romero og Abel Lacalle 

Romero understregede, at hans organisation er imod, at det beskyttede naturområde Doñana og 

dets omgivelser bruges til at etablere et anlæg til opbevaring af naturgas ved injektion i 

undergrunden gennem grundvandsmagasinet. Det vil sige det industrielle gaslagringsprojekt 

Marismas og alle dets delprojekter, gennemført af virksomheden Naturgy (Petroleum Oil & 

Gas Spain, SA, datterselskab af Gas Natural Fenosa). 

Han forklarede, at virksomheden er arvtager til tilladelserne og har udvundet naturgas i 30 år, 

men at Marismas-projektet, siden virksomheden ansøgte om de nye tilladelser i 2012, har 

indarbejdet en ny aktivitet, som er injektion af naturgas til opbevaring i undergrunden. Det har 

derfor ændret sig til et stort gasudvindings- og injektionsprojekt, der er blevet opdelt i fire 

delprojekter for at lette forarbejdning og udførelse. Disse delprojekter er opkaldt efter deres 

placering i Doñana: Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental og Aznalcázar. 
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Underprojektet Marismas Occidental, som er beliggende i hjertet af Doñana-regionen, som i 

øjeblikket ikke er en del af det beskyttede område, er det eneste projekt, der har alle nødvendige 

tilladelser til at kunne gennemføres, og der skal udføres en del arbejde: 

De 13 brønde, der eksisterer i dag, skal omdannes til en infrastruktur til gaslagring. 

Der skal åbnes 18 nye brønde, og de skal sættes i drift, først med udvinding og derefter 

injektion. 

Der skal bygges et net af forbindelsesgasledninger over 65 kilometer fordelt over Doñana-

området. 

Plataforma Salvemos Doñana er imod disse planer, idet de videnskabelige rapporter fra 

officielle forskningsorganisationer bekræfter risikoen for at fremkalde seismisk aktivitet, som 

potentielt kan føre til katastrofer. Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) og 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME) vil ikke på et videnskabeligt plan bekræfte, at 

risikoen for seismisk aktivitet ikke forhøjes som følge af projektet. Rapporter fra forskere på 

universitetet i Huelva påviser en risiko for forhøjet seismisk aktivitet. Ifølge organisationen er 

seismisk aktivitet i dette område en kendsgerning. Ifølge Romero findes der et mislykket 

fortilfælde med et lignende fejlslagent forsøg i Castellón (Spanien), Castor-projektet, hvor 

gasinjektion skulle gå igennem et vandområde, men hvor projektet blev afblæst efter en bølge 

af jordskælv i 2013. 

Ecologistas en Action er imod, fordi Doñana er et beskyttet sted og et symbol på bevarelse for 

Europa. Det er en mosaik af biotoper og et reservoir af biodiversitet med 4.800 arter, der 

repræsenterer 75 % af Europas biodiversitet. Marismas-projektet og dets fire delprojekter er 

ikke i overensstemmelse med spansk og europæisk lovgivning om miljø og miljøvurdering: 

"Da de fire projekter angår samme grundvandsmagasin og det samme system af plader og 

forkastninger, mener jeg, at den seismiske risiko, dette projekt udgør, er tilstrækkelig til, at man 

under hensyn til forsigtighedsprincippet må standse godkendelsen og gennemførelsen af det, 

således som det tidligere er sket med andre projekter eller problemer, som kunne påvirke 

bevarelsen af Doñana". I Doñana er der et enkelt grundvandsmagasin, der er særlig berørt, 

nemlig vandområderne La Rocina og Almonte, der er en del af Natura 2000-nettet. 

Ecologistas en Acción nævner følgende fire overtrædelser: 

1. Programmering uden strategi i 2006 (uden SMV) 

2. Fragmentering af VVM — og akkumulerede virkninger 

3. Ingen analyse af fremkaldte seismiske risici (nævnte sag C-50/09, EU mod Irland) 

4. Undervurdering af undersøgelsesområdet 

 

 World Wildlife Fund : Felipe Fuentelsaz og Juanjo Carmona 

Flere år med politisk uvirksomhed over for ulovligt landbrug har resulteret i, at det 

grundvandsmagasin, der giver liv til Doñana, er opbrugt, hvilket har direkte indflydelse på de 

levesteder og arter, der gør Doñana til et unikt sted. Den andalusiske ombudsmand, den spanske 

ombudsmand og den biologiske station Doñana (CSIC) har tilsluttet sig den klage, der er 

indgivet på vegne af WWF. 
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Situationen er særlig bekymrende i betragtning af stedets værdier, der har indbragt det titlerne 

Nationalpark (1969), Biosfærereservat (1981) og Verdensarv (1994), UNESCO, samt 

Vådområde af international betydning ifølge Ramsar-konventionen om vådområder (1982). 

Som fremhævet af WWF er, som det fremgår af eksisterende offentlige data, det vand, der når 

marsken, reduceret med 80 % sammenlignet med dets naturlige niveauer, og 1000 ulovlige 

brønde og 3.000 ha ulovlige afgrøder udtørrer fortsat det grundvandsmagasin, Doñana afhænger 

af for overleve. Den ulovlige og uholdbare brug af vand påvirker i alvorlig grad Doñanas 

naturværdier og medfører tab af biodiversitet og udtørring af laguner. 

Den videnskabelige dokumentation tillader os at konkludere, at vandområderne samt 

økosystemerne i naturområdet Doñana og dets omgivelser er i ringere stand end det, der fremgår 

af de nuværende planlægningsdokumenter, hvilket bringer dem i strid med europæiske regler 

som vandrammedirektivet eller habitatdirektivet og fugledirektivet. Ændringerne i 

vegetationen, udtørring af laguner, flere fiskearters forsvinden og nedgang i bestanden af flere 

fuglearter vidner sammen med udviklingen af eutrofiering og invasive arter om dette. 

Navnlig er bevarelsen af de mest truede vandfuglearter i alvorlig fare, blandt andet på grund af 

menneskets indflydelse på oversvømmelsesmønsteret i marsken. De europæiske direktiver 

forpligter til vedtagelse af særlige bevaringsforanstaltninger vedrørende de økologiske krav til 

levesteder og arter for at sikre en gunstig bevaringsstatus samt for så vidt angår fugle deres 

overlevelse og reproduktion i deres udbredelsesområde. 

Tendensen for vandets tilstand og bevarelsen af biodiversiteten i Doñana er generelt negativ. 

Doñanas akvatiske økosystemer er dels presset af globale forandringer og dels af de konkrete 

pres fra udvinding og forurening af grundvand og overfladevand. Dette har direkte indflydelse 

på Doñanas aktuelle tilstand, men forhindrer også området i at kompensere for virkningerne af 

klimaforandringerne. 

Gennem Verdensarvskomitéens beslutning i 2017 angående Doñana gjorde Unesco for sit 

vedkommende opmærksom på, at man "med bekymring noterede sig konklusionerne i 

årsrapporten for 2016 fra Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, der bekræfter, at det 

nuværende niveau og brugen af underjordiske ressourcer i en væsentlig del af 

grundvandsforekomsten, hvis den opretholdes, vil ødelægge disses gode tilstand og de 

levesteder på landjorden, der afhænger af dem...". Endelig, og også på den internationale arena, 

har Kommissionen indledt en overtrædelsesprocedure mod Spanien (i anledning af en klage fra 

WWF) for dårlig vandforvaltning i Doñana i strid med fugledirektivet, habitatdirektivet og 

vandrammedirektivet. 

Den ringe situation for vandet i Doñana tvang WWF til i 2016 at indsamle de seneste og 

fuldstændige oplysninger om bevarelsen af levesteder og arter samt en mængde videnskabelige 

publikationer om økosystemer og vandområder i Doñana. Parallelt hermed arrangerede 

Expertos del Agua i Doñana i maj 2016 en workshop med mere end 20 førende forskere og 

teknikere til at sammenligne og komplettere disse oplysninger. Disse eksperter var enige om, 

at bevarelsestilstanden for Doñana er ringere end det, der vises i de spanske og andalusiske 

myndigheders plandokumenter vedrørende Doñana. 

På baggrund af alle disse oplysninger udarbejdedes rapporten "Vandets tilstand i Doñana. En 

vurdering af vandet og økosystemerne i det beskyttede område", en af de mest komplette og 

udtømmende videnskabelige analyser, der er foretaget til dato om vandets tilstand i Doñana, 
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både overfladevandet og grundvandet, og de virkninger, forringelsen af disse har på 

økosystemerne. Blandt de markante virkninger er nedgangen i populationerne af vandfugle, 

som er afhængige af en marsk i god stand, f.eks. den kritisk truede marmorerede krikand. 

Peridunarlagunerne (de fleste midlertidige, nogle permanente, og et af de naturelementer, der 

gør Doñana til noget særligt) er uafvendeligt ved at udtørre. Og 40 % af arterne guldsmed og 

vandnymfe, der levede der, er gået tabt). 

Ifølge oplysningerne i WWF’s analyse, der bruger regeringens officielle tal, har det store 

grundvandsmagasin, der forsyner vådområdet, oplevet et dramatisk fald siden 1970'erne, 

hvilket bekræftes år efter år i bassinagenturets rapporter. Lige nu er kontrollen med brugen af 

vand i Doñana så svag, at man ikke engang kender størrelsen af den samlede mængde, der 

udvindes hvert år fra grundvandsmagasinet. Eksperterne har konkluderet, at det vil tage 

Doñana-grundvandsmagasinet mellem 30 og 60 år fuldt ud at komme sig efter den nuværende 

overudnyttelse, når der er truffet virksomme foranstaltninger mod den ulovlige og uholdbare 

brug af vand i området. 

I betragtning af områdets reelle tilstand har Doñana brug for akutte foranstaltninger med det 

formål at vende den nuværende nedbrydningstendens. Blandet andet: at ulovlige brønde lukkes, 

og at udvindingen af grundvand bliver kontrolleret, at vandingspraksis i Doñana-området 

forbedres, at den diffuse forurening reduceres, at borehullerne i byudviklingsområdet 

Matalascañas flyttes, samt at rensningen af de farvande, der når Doñana, forbedres, samtidig 

med, at kontrollen af vandet forbedres, og at der sker inddragelse af den lokale befolkning, og 

det derigennem vises, at Doñana-vandenes gode tilstand er til gavn for befolkningen. 

Grundvandet er afgørende for bevarelsen af Doñanas marskland og vådområder, så 

genopretningen af disse områder på mellemlang og lang sigt vil bl.a. afhænge af den gode 

tilstand af det vandområde, der er kendt som grundvandsmagasin 27 eller en 

grundvandsforekomst (Almonte-Marismas – opdelt i 5 underenheder i den nuværende vandplan 

for Guadalquivir, 2015-2021). WWF konkluderer, at grundvandsmagasinets piezometriske 

niveau, baseret på dataene og graferne fra den rapport fra 2017, der er fremlagt af 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ikke er blevet genoprettet, siden den sidste store 

tørke indtraf i midten af 1990'erne. På trods af registrerede nedbørsmængder med ekstremt våde 

år er 81,25 % af sektorerne i samme eller dårligere stand i dag end for 24 år siden. Den 

ukontrollerede, uholdbare og i mange tilfælde ulovlige vækst i det intensive kunstvandede 

landbrug omkring Parque Nacional de Doñana er den største trussel mod fremtiden for dette 

verdensarvssted. I mere end et årti er situationen for kunstvanding omkring Doñana blevet 

overvåget kontinuerligt med inspektioner på stedet og overvågning med telemåling 

(satellitbilleder) for at kontrollere og afsløre forøgelsen af det kunstvandede areal. For at 

forsøge at bringe orden i det dyrkningsmæssige kaos, der omgiver Doñana, godkendte 

lokalstyret i Andalusien sammen med centralregeringen i 2014 – efter syv års arbejde og med 

landbrugernes opbakning – den såkaldte ”Plan de la Fresa” eller "Plan Especial de la Corona 

Forestal" (Specialplan for forvaltning af de kunstvandede arealer beliggende nord for Corona 

Forestal de Doñana). På trods af myndighedernes gennemførelse af den særlige plan fortsætter 

kunstvandingen i området med at brede sig. Den seneste rapport udarbejdet af WWF indikerer, 

at der mellem 2016 og 2018 blev opdaget 365 nye hektar intensiv kunstvanding inden for 

området for Plan Especial de la Corona Forestal. Disse nye kulturer skal føjes til de 1.680 

hektar, der dukkede op fra 2004 til 2015, det år, hvor den ukontrollerede vækst af kunstvandet 

landbrug i Doñana blev bragt til ophør, på papiret. 
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Generelt er størstedelen af det nye kunstvandede område anvendt til afgrøder under plastik, og 

blåbær har været den fremherskende afgrøde de seneste år. 

Denne vækst er bekymrende ikke blot på grund af dens umiddelbare virkninger, men også på 

mellemlang og lang sigt, da myndighederne hverken forhindrer den eller gennemfører 

forsigtighedslukninger, når den afsløres af agenter eller anmeldes af WWF. Desuden er de, der 

viser sig at være ulovlige, normalt rentable i den øjeblikkelige situation, idet de fortjenester, der 

indhøstes fra hver landbrugskampagne, der gennemføres, er større end de beskedne økonomiske 

sanktioner, der rammer dem. 

 ASAJA Andalucía: Emilio Vieira; Eduardo Martín: generalsekretær for ASAJA Sevilla 

ASAJA har været i Doñanas bestyrelse og råd i 20 år. De er repræsentanter for landmændene, 

og de er meget bekymrede over grundvandsmagasinets tilstand og situationen for agerbruget 

og husdyrholdet. De er ikke enige i WWF’s data, men de indrømmer, at der er et problem i den 

nordlige del af parken, fordi man har tilladt åbning af vandbrønde og har skabt forventninger 

om arbejde. Der skal findes en udvej af denne situation, der skal tilvejebringes orden mellem 

de ulovlige og de lovlige kunstvandere, for den ulovlige påfører de lovlige kunstvandere illoyal 

konkurrence. Der er flere lovlige landbrugere end ulovlige, og de gør sig ikke skyldige i 

misbrug, men er bæredygtige og eksemplariske (se rismarkedet i Sevilla). Man kan ikke pege 

fingre af alle landbrugere, der findes fortegnelser over lukning af brønde, myndighederne 

handler, måske for langsomt. Landbruget er den sektor, der understøtter livet omkring parken, 

og det er påvirket af den langvarige tørke. At tale om vand er at tale om landbrug og i dette 

tilfælde om bæredygtigt landbrug. 

Csaky takker for svarene og redegørelserne fra alle talere og påpeger, at dialogen har været 

meget nyttig. Han takker alle for de nye oplysninger, der er fremkommet, og anerkender 

kompleksiteten af forvaltningen af Doñana-parken og indleder spørgerunden: 

Estarás anfører, at der skal findes en balance mellem bevarelsen af grundvandsmagasinet og 

landbrugsvirksomheden, og han takker alle, der har afgivet indlæg. 

Cabezón spørger, hvad den reelle indflydelse af klimaforandringer er i Doñana, og hvordan 

man skal gribe problemet med de ulovlige brønde an. Carmona svarer med hensyn til 

klimaændringer, at klimaforandringerne påvirker Guadalquivir-flodmundingen, bevirker, at 

Matalascanas-stranden forsvinder, og han anmoder om, at der tilvejebringes hurtige løsninger 

for Doñana. Fuentelsaz svarer med hensyn til de ulovlige brønde, at bevogtningen er 

utilstrækkelig (der er sket en forøgelse fra én til fem vagter). Han anmoder om, at der træffes 

forebyggende foranstaltninger vedrørende ulovligt vandede bedrifter, at brøndene for en 

sikkerheds skyld bliver forseglet. Han siger, at sagerne forældes på grund af manglende 

behandling, og at de eneste brønde, der er lukket, er blevet det i bytte for at give landbrugerne 

overfladevand, der kommer fra overførsel. Han anmoder om, at hektarer med kulturer, der 

bliver kunstvandet ulovligt, lukkes. 

Kyrkos anfører, at hvad angår gas er det nødvendigt at ændre forbruget hen imod rene energier, 

og opfordrer til lukning af ulovlige vandbrønde, og at der udvikles bæredygtigt landbrug. Han 

spørger om mulige lækager. Lacalle svarer, at den seismiske aktivitet, der fremkaldes af 

gastrykket, kan være farlig, og at det er væsentligt at afgøre, om gaslagringen er nødvendig i 

dag af hensyn til gasforsyningen. Han siger, at lækager er mulige, og at jorden uden ordentlige 

filtre bliver forurenet. Han siger, at der findes alternativer. Projektet er spekulativt: at lagre gas 
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og anvende den, hvis og når det er nødvendigt.  Lageranlægget er blevet opført på et tidspunkt, 

hvor man forudså et højt gasforbrug (i 2006), og er muligvis ikke længere nødvendigt. 

Møde i Sevilla den 19. september med myndighederne fra lokalstyret i Andalusien 

 José Fiscal López, minister for miljø og områdeplanlægning 

Doñana er et naturområde og omfatter Parque Nacional de Doñana og Parque Natural de 

Doñana, og begge områder har siden 1999 været administreret som naturområdet Doñana (120 

000 hektar). Doñana-territoriet indeholder en unik biodiversitet og er vært for emblematiske 

arter som den iberiske lynx og kejserørnen. Området er erklæret særligt beskyttelsesområde for 

fugle, særligt bevaringsområde, det er en del af Natura 2000's europæiske økologiske netværk 

og er blevet erklæret biosfærereservat og et verdensarvssted af UNESCO blandt mange andre 

symboler for beskyttelse og ekspertise. 

For lokalstyret i Andalusien er Doñana en absolut prioritet på miljøområdet; området har været 

forvaltet af staten, og i de sidste 10 år har det været forvaltet af lokalstyret. Det er et område, 

der historisk set altid har været truet af menneskers aktivitet. Truslerne mod Doñana i dag er: 

klimaforandringer, gasprojektet og status for grundvandsmagasinerne. 

I nærheden af naturområdet Doñana er der historisk set sket udvinding af den naturgas, der 

findes i undergrunden, og der findes flere lokaliteter, brønde og gasledninger tilhørende 

virksomheden Petroleum Oil & Gas España S.A. fra energikoncernen Gas Natural Unión 

Fenosa. I de seneste år har virksomhedskoncernen ønsket at styrke sin gasvirksomhed i dette 

område med præsentationen af fire nye projekter (Marismas Occidental, Saladillo, Marismas 

Oriental og Aznalcázar), der ligger i forskellige kommuner i provinserne Huelva og Sevilla; 

den foreslår ændringer af eksisterende aktiviteter med nye steder (indhegnet fysisk område, 

hvor brønde og andre infrastrukturer er placeret), brønde, gasledninger, kraftledninger og 

maskiner, og frem for alt en ny aktivitet til opbevaring af naturgas i de gaslommer, hvorfra der 

indtil nu er sket udvinding. 

Miljøvurderingen af disse fire projekter blev udført uafhængigt for hver enkelts vedkommende, 

og den administrative situation er følgende: 

- Marismas Occidental, der ligger uden for grænserne for naturområdet Doñana; selv om det 

påvirker et område af fællesskabsbetydning af Natura 2000-netværket, har det en positiv 

miljøpåvirkningserklæring af 13. september 2010 udstedt af Miljøministeriet efter proceduren 

for miljøkonsekvensvurdering på nationalt plan og en positiv miljøgodkendelse udstedt den 15. 

november 2010 af miljøministeriet i lokalstyret i Andalusien. Den 13. september 2015 blev 

gyldigheden af den samlede miljøgodkendelse af projektet forlænget med to år. Den 10. marts 

2016 gav Energiministeriet - derpå Ministeriet for Industri, Energi og Turisme, MINETUR, i 

dag Ministeriet for Energi, Turisme og Digital Agenda, MINETAD - principgodkendelse af 

projektet. 

- Saladillo, der ligger inden for Doñana-naturområdet, har en positiv miljøpåvirkningserklæring 

(DIA) af 15. januar 2013 udstedt af Miljøministeriet efter proceduren for 

miljøkonsekvensvurdering på nationalt plan. Dette projekt har imidlertid ikke tilladelse til 

installation i jord, der ikke kan byggemodnes, i beskyttet naturområde som anført i lov 2/1989, 

og denne tilladelse er ikke forenelig med Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 
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og Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) for Doñana-naturområdet. Som følge heraf vil 

projektet ikke kunne gennemføres. 

- Marismas Oriental, der ligger inden for Doñana-naturområdet, har en positiv 

miljøpåvirkningserklæring (DIA) af 15. januar 2013 udstedt af Miljøministeriet efter 

proceduren for miljøkonsekvensvurdering på nationalt plan. Den 8. januar 2016 traf 

miljøministeriet i lokalstyret i Andalusien afgørelse om ikke at give samlet miljøgodkendelse 

til dette projekt, idet det ikke er muligt at give tilladelse til det i et beskyttet naturområde, og 

under hensyn til, at deltagelsesrådet for naturområdet Doñana den 14. marts 2015 afgav negativ 

udtalelse om den samlede miljøgodkendelse, en udtalelse, der er bindende for ministeriet i 

henhold til artikel 21 i lov nr. 8/1999 om naturområdet Doñana. Projektet kan derfor ikke 

gennemføres. 

- Aznalcázar, der ligger uden for Doñana-naturområdet, har en positiv 

miljøpåvirkningserklæring (DIA) af 15. januar 2013 udstedt af Miljøministeriet efter 

proceduren for miljøkonsekvensvurdering på nationalt plan. Den 8. januar 2016 traf 

miljøministeriet for lokalstyret i Andalusien afgørelse om at give en samlet miljøtilladelse til 

dette projekt herunder under hensyn til, at deltagelsesrådet for naturområdet Doñana den 14. 

marts 2015 afgav negativ udtalelse om den samlede miljøgodkendelse for så vidt angår 

Marismas Oriental, men ikke udtalt sig om Aznalcázar-projektet, fordi det ikke ligger inden for 

Doñana-naturområdet. 

Lokalstyret i Andalusien har stillet spørgsmålstegn ved, om der er gennemført en tilstrækkelig 

undersøgelse af de synergetiske og kumulative virkninger på miljøet af de fire projekter, og 

især på områderne i Natura 2000-netværket, især når den nye aktivitet, der skal gennemføres, 

består af et permanent gaslager. Lokalstyret i Andalusien har gennem årene fremhævet denne 

omstændighed i forbindelse med forskellige høringsprocedurer gennemført af institutioner som 

Kommissionen, Pilotprojekt 5081/13/ENVI og den andalusiske Ombudsmand, klageprocedurer 

13/1241 og 16/5654. 

Lokalstyrets indstilling til gasprojektet er et nej inde i Doñana, og de projekter, der ligger 

udenfor, anser man heller ikke for hensigtsmæssige. Klar indstilling støttet af CSIC's 

undersøgelser: en undersøgelse udført af dr. Miguel de Las Doblas Lavigne (CSIC-forsker), der 

i sin rapport klart siger, at "de spanske og portugisiske kystområder i Cádizbugten har en aktiv 

neotektonik med rigeligt bevis for tilbagevendende jordskælv og tsunamier" og påpeger 

behovet for, at miljøbelastningsundersøgelsen af gasrørledningsprojektet omfatter en detaljeret 

geofysisk/tektonisk undersøgelse, der vurderer den seismiske risiko. Da de fire forelagte 

projekter angår samme grundvandsmagasin og det samme system af plader og forkastninger, er 

den seismiske risiko, projektet udgør, derfor tilstrækkelig til, at man under hensyn til 

forsigtighedsprincippet må standse godkendelsen og gennemførelse af det, indtil det samlede 

projekt er blevet vurderet på tilstrækkelig måde af et hold af uafhængige og multidisciplinære 

forskere, således som det tidligere er sket med andre projekter eller problemer, som kunne 

påvirke bevarelsen af Doñana. 

Ikke at medtage de seismiske risici ved gasinjektion i den miljømæssig konsekvensanalyser kan 

betyde, at vurderingen af risikoen for forurening af grundvandsmagasinet er blevet ignoreret, 

idet man har antaget nogle forudsætninger om geologisk stabilitet, der kan have medført, at 

risikoen for forurening af grundvandsmagasinet er blevet undervurderet. Ministeren henviser 

til CSIC’s rapport om de hændelser, der blev forårsaget af Amostas underjordiske 
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naturgasdepot, kendt som Castor-projektet, hvis seismiske virkninger fremkaldt under 

injektionsprocessen beviste projektets manglende gennemførlighed og statens tilbagekøb af 

koncessionen, og dette på trods af, at forelå en positiv miljøpåvirkningserklæring. 

Forsigtighedsprincippet er et vejledende princip for analysen af ethvert initiativ, som eventuelt 

kan medføre risici for naturværdier eller miljø. Hvis der som i dette tilfælde er tale om et 

naturområde af Doñanas uvurderlige værdi, og hvis tilmed disse potentielle risici kan påvirke 

menneskers og tings fysiske sikkerhed, er anmodningen om en revision af 

miljøpåvirkningserklæringen helt igennem relevant; og da et af de fire projekter allerede har 

fået en principgodkendelse (Marismas Occidental), er der også et spørgsmål om udsættelse af 

gennemførelsen af det. 

Det andet problem i Doñana er vand; det er parkens essens. Det økosystem, der giver parken 

dens betydning, er den sæsonbestemte marsk, der oversvømmes, når det regner. Man skal huske 

på, at grundvandsmagasin 27, der forsyner Doñana, grundvandsmagasinet "Almonte-

Marismas", er beliggende i Guadalquivir vanddistrikt, det vil sige under statslig myndighed. Af 

de seneste data, som er forelagt af Confederación i juli 2018, ses, at forringelsen er bremset, og 

inden for rammerne af den alvorlige situation er grundvandsmagasinets fald bremset. 

Grundvandsmagasinets tilstand har at gøre med forøgelsen af skovarealet og landbruget i 

parkens omgivelser; de er nu ansvarlige, lovlige og bæredygtige. For ti år siden var de det ikke, 

og det, der er gjort for at undgå at bringe Doñana i fare, er Plan de Ordenación for den nordlige 

zone i Corona de Doñana. Med planen har man ønsket at opretholde et bæredygtigt landbrug 

og bevare Doñana; den forener alle interesser i området. 400 ulovlige vandbrønde er blevet 

lukket, og der er gennemført retsforfølgning mod ulovlige parceller og brønde i skovområdet. 

Landbrugerne har taget overfladevand fra nogle reservoirer i Huelva gennem overførsel for at 

sikre kunstvandingen, og at brøndene har kunnet lukkes. 

Den særlige plan fra 2014 for forvaltningen af kunstvandede arealer beliggende nord for Corona 

Forestal de Doñana garanterer overlevelse og bæredygtighed på det kunstvandede 

landbrugsareal uden at formindske vandtilførslen til Doñana. Inden for det autonome 

fællesskabs kompetenceområde er reguleringsprocesser blevet gennemført gennem tildeling af 

koncessionsrettigheder i de landbrugsområder, der opfylder de fastlagte kriterier. Der er indført 

passende kontroller for at sikre deres effektivitet. Der er blevet udarbejdet 226 

inspektionsrapporter for at verificere de faktiske forhold i marken som en indledende fase til 

sanktionering og juridiske/administrative procedurer. Derudover er sagsbehandlingen 

påbegyndt til indledning af 80 sanktionsprocedurer inden for skovbruget på grund af ændringer 

i arealanvendelsen uden tilladelse og tilbagelevering af jorden, hvilket berører et samlet areal 

på 302 hektar, med pligt til at standse de vandindvindinger, med hvilke de udviklede disse 

ulovligheder. Der er blevet lukket 41 indvindinger i Confederación Tinto-Odiel-Piedras og 254 

(294 sager om standsning indledt) i Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, i alt 295. 

Overførslen af overfladevand fra Tinto-Odiel-Piedras over 1,499 kilometer hjælper 

kunstvanderne, og landbruget Los Mimbrales er blevet en del af det offentlige område, hvilket 

inden for planens anvendelsesområde har reduceret det areal, der skal kunstvandes, med mere 

end 216 hektar. 

Parkens generelle stand er ifølge UNESCO blevet opretholdt, bestanden af arter i fare for 

udryddelse er blevet genoprettet, f.eks. den iberiske lynx (LIFE-projektet) og kejserørnen. 

Indsatsen skal fortsættes, men ifølge Miguel Delibes (tidligere direktør for Doñana's biologiske 



 

PE632.130v03-00 12/34 CR\1180392DA.docx 

DA 

station) "er parken i god stand", og det vil I få bekræftet i morgen. Indsatsen skal fortsættes, 

men ifølge Miguel Delibes (tidligere direktør for Doñana's biologiske station) "er parken i god 

stand", og det vil I få bekræftet i morgen. 

Csaky takker for de givne redegørelser, anerkender kompleksiteten forvaltningen af Doñana-

parken og de opstillede prioriter: ulovlige brønde, ulovlig landbrugsvirksomhed, injektion af 

gas i undergrunden og forurening af grundvandsmagasinet. Det foreslås, at der kan stilles 

spørgsmål til statsregeringen under det kommende besøg i Madrid i Ministeriet for økologisk 

forandring. 

Kyrkos bekræfter, at fortidens fejl kan vendes, og at der kan lægges mere omhu i at lukke de 

ulovlige brønde. 

 Estarás er enig i lukningen af ulovlige brønde og mener, at det gøres på en rimelig måde, men 

på gasområdet påpeges det, at miljøpåvirkningserklæringen af gasprojekterne blev 

underskrevet for 10 år siden af den nuværende minister for økologisk forandring og accepteret 

af lokalstyret i Andalusien på det tidspunkt, og hun påpeger, at hvis man vil vende situationen, 

må man være forsigtig med den juridiske fremgangsmåde, så der ikke kommer et tilbageslag 

fra domstolenes side. 

Minister Fiscal Lopez, påpeger, at med hensyn til gasprojektet er staten opmærksom på 

miljøproblemet i gasprojektet, men ønsker at vedtage foranstaltninger med den maksimale 

retlige sikkerhed i lyset af virksomhedens mulige fremtidige krav (359 millioner euro i 

skadeserstatning). Det bedste ville være at ophæve de oprindelige miljøpåvirkningserklæringer 

og lave en ny for de fire projekter som helhed. At man dengang gav tilladelse til projekterne til 

en virksomhed, som allerede havde eksisteret i 35 år, er fordi man dengang havde andre 

prioriteter og bekymringer, men i dag er projektet ændret, og i stedet for at udvinde gas vil man 

injicere. Men lokalstyret ønsker med støtte i de videnskabelige rapporter fra CSIC og IGME at 

vende udviklingen, lukke og lægge projektet på hylden. 

Hvad angår de 3000 hektar ulovligt landbrug forklarer han, at der på mange af jorderne findes 

eukalyptus-kulturer, at der i 2004 betaltes et landbrugsgebyr, men jorderne var bestemt til 

skovafgrøder, og i dag er de tilplantet med blåbær. Udgør de skov- eller landbrugsjord? Men 

lokalstyret vil imidlertid udvise den største omhu med hensyn til anvendelsen af reglerne ved 

lukning af ulovlige vandbrønde. 

Møde i Sevilla den 19. september med Ombudsmanden for Andalusien 

 Jesus Maeztu Gregorio de Tejada 

Ombudsmanden for Andalusien indleder sit indlæg med at redegøre for årsagerne til, at han har 

påbegyndt en egendriftsundersøgelse af situationen i naturområdet Doñana, og fortsætter med 

at redegøre for de trufne foranstaltninger og de konklusioner, der kan udledes af undersøgelsen. 

Naturområdet Doñana, der af UNESCO er erklæret et verdensarvssted og er en del af Natura 

2000-netværket, ligger mellem to kontinenter, er et exceptionelt sted for passage, yngel og 

overvintring for fugle fra Europa og Afrika og huser en fauna, der er meget rig og varieret, og 

som sammen med områdets rigdom af flora udgør et unikt økosystem, betragtes som det største 

økologiske naturreservat i Europa. Dette har imidlertid ikke forhindret, at der i dets omgivelser 
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er gennemført arbejder eller infrastrukturprojekter, som har været årsag til alarm på grund af de 

risici, som dette kan medføre for bevarelsen og opretholdelsen af dette unikke område. Parkens 

udvikling har bidraget til at fremme forskellige foranstaltninger til beskyttelse af de andalusiske 

borgeres grundlæggende rettigheder, herunder retten til at nyde et anstændigt og ordentligt 

miljø. 

Den første af disse havde været årsag til bekymring i mange år og var relateret til tilstanden af 

grundvandsmagasinet, der nærer parkens vådområder og udgør den centrale miljømæssige og 

økologiske værdi. 

Det andet spørgsmål havde som baggrund initiativet fra et gasselskab, som i mange år have 

udnyttet forskellige forekomster i det beskyttede område og dets omgivelser og planlagt 

konstruktionen af en gasledning, der forbinder disse aktiviteter, samt opførelsen af den 

nødvendige infrastruktur til at anvende de eksisterende brønde som lagringssted efter injektion 

af gas. 

1. For så vidt angår tilstanden i grundvandsmagasinet Doñana står ombudsmanden over 

for et problem med kompetencefordelingen, da det endelige ansvar for kontrol med og 

overvågning af det nævnte grundvandsmagasin henhører under en organisation 

(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), hvis organisatoriske afhængighed af 

statsforvaltningen placerer den uden for hans institution kompetenceområde, der 

begrænset til tilsynet med det andalusiske lokalstyre. 

For at overvinde denne vanskelighed benyttede han de eksisterende 

samarbejdsmekanismer med statsombudsmanden og gav over for institutionen udtryk 

for sin bekymring over grundvandsmagasinets tilstand og fremsatte en anmodning om, 

at statsombudsmanden vurderede sin mulighed for at udøve sine tilsynsbeføjelser over 

for Confederación. Denne anmodning førte til, at statsombudsmanden indledte en 

undersøgelse. Som supplement til dette initiativ blev der rejst sager fra Ombudsmandens 

kontor over for regionalforvaltningen særligt over for miljøministeriet med 

udgangspunkt i, at dette har kompetencer i henseende til beskyttelse af naturområdet 

Doñana, som forpligter det til at indtage en proaktiv holdning i forhold til enhver 

situation, der vil kunne udgøre en trussel mod det beskyttede områdes overlevelse. 

Denne indgriben har afstedkommet en henstilling, hvori Miljøministeriet opfordres til 

at handle i forhold til Confederación Hidrográfica del Guadalquivir og kræve, at organet 

vedtager de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte kvalitets- og 

kvantitetsniveauet i grundvandsmagasinet Doñana. Ligeledes har man anmodet 

ministeriet om efter forudgående forhandling med Confederación og kommunerne i 

området at vedtage foranstaltninger til løsning af de vigtigste problemer, der påvirker 

grundvandsmagasinet, og det er netop de risici, der er opstået ved overudnyttelsen heraf 

som følge af ulovligt åbnede brønde i landbrugsbedrifter, overskridelsen af tilladte 

udvindingsgrænser for indehavere af tilladte vandudvindinger og af øgningen af 

udvindinger i grundvandsmagasinet, der er bestemt til at forsyne turistcentrene i 

omegnen af naturområdet Doñana med vand. 

2. Med hensyn til risikoen i forbindelse med gennemførelsen af byggeprojektet for en 

gasledning og et gaslager i Doñana mener Ombudsmanden, at det er et projekt, der på 

meget alvorlig måde angår en stor del af den andalusiske befolkning, miljøbevægelsen, 

forskellige politiske grupperinger samt forskellige medlemmer af og institutioner i det 
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videnskabelige samfund. Meget af linjeføringen for dette projekt løber gennem Doñana-

naturparken, en anden del gennem et område, der støder op til Doñana-nationalparten, 

og under alle omstændigheder vil dets gennemførelse finde sted i omgivelser, der er 

uadskillelige fra disse beskyttede områder. Ombudsmanden mener, at gennemførelsen 

af Doñana-gasledningsprojektet under hensyn til forsigtighedsprincippet ikke er 

foreneligt med behovet for at garantere bevarelse og opretholdelse af naturområdet 

Doñana, hvorfor han anmoder om definitiv standsning af projektet, hvilket han støtter 

på følgende grunde: 

 Da det ikke er gennemført, skal der, som EU-reglerne kræver, for det første 

gennemføres en fælles evaluering af de fire projekterede sektioner, inden der gives 

de nødvendige tilladelser til at gennemføre projektet. En integreret evaluering, der 

muliggør gennemførelse af den nødvendige analyse af de kumulative og synergetiske 

påvirkninger, der kan opstå som konsekvens af dette for det beskyttede økosystem i 

naturområdet Doñana. 

 For det andet fordi, som det fremgår af CSIC-rapporten, der i 

miljøpåvirkningserklæringerne foretaget for hver af de fire sektioner, projektet er 

opdelt i, "ikke er sket en identifikation og en vurdering af de risici, der er forbundet 

med injektion af gas i undergrunden". Dette på trods af, som rådet påpeger: at 

"gasinjektionsprocessen kan forårsage seismiske bevægelser, og vurderingen af 

denne skulle have været medtaget i miljøpåvirkningserklæringen”. 

 For det tredje, fordi projekternes placering ifølge statsombudsmandens konklusion 

efter analysen af rapporten fra Instituto Geológico y Minero de España muligvis ikke 

er ideel og ikke tillader tilstrækkelig klart at fjerne tvivlen om gennemførligheden af 

gasudnyttelses- og lagringsprojekterne i Doñana. 

Bevarelsen af et naturområde kan ikke udelukkende baseres på vedtagelse af foranstaltninger 

til beskyttelse af dets økologiske værdier for enhver pris, men man skal være i stand til at 

kombinere forsvaret af det med sikring af den legitime ret for de mennesker, der lever omkring 

det, til økonomisk og social udvikling. Af denne grund er det muligt at forene beskyttelsen af 

Doñana-grundvandsmagasinet med behovene hos de landbrugere og avlere, der bor i området, 

og med turist- og industriudviklingen i de nærliggende byområder, men de ulovlige udvindinger 

skal standses. 

Hvad angår gasrørledningen og gaslagringsprojektet i Doñana finder Ombudsmanden, at der 

ikke er tilstrækkelige grunde, der kan retfærdiggøre påtagelsen af de risici, der er forbundet 

med dette projekt, over for bevarelse af et unikt økosystem, og bekræfter, at 

forsigtighedsprincippet udgør en af grundpillerne i den europæiske miljøregulering og 

konkluderer derfor, at hvis man i den ene vægtskål lægger de fordele og interesser, der skal nås 

med dette projekt, og hvis i den anden vægtskål lægger de økologiske værdier, der er samlet i 

naturområdet Doñana, er der ikke den mindste tvivl om, hvad der vejer tungest: sund fornuft 

og forsigtighed. 

Csaky takker for svarene og indleder spørgerunden med at spørge, om den andalusiske 

ombudsmand og statsombudsmanden har sammenfaldende synspunkter i deres analyse af 

overudnyttelsen af grundvandsmagasinet og behovet for en fælles evaluering af de fire 

gasprojekter. Den andalusiske ombudsmand svarer ja, de har samme syn på bevarelsen af 
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grundvandsmagasinet og behovet for en fælles, integreret vurdering af de fire gasprojekter, og 

at dette omfatter en seismisk evaluering. 

Kyrkos takker for svarene og den visuelle præsentation. 

Torsdag, den 20. september 2018 

Besøg i Parque Nacional de Doñana - Huelva 

Den 20. september aflagde delegationen et feltbesøg i Doñana nationalpark ledsaget af 

ministeren for miljø og territorial planlægning i lokalstyret i Andalusien, José Fiscal López, 

direktøren for Doñana national- og naturpark, Juan Pedro Castilian, generaldirektør for 

forvaltning af naturmiljøet og beskyttede områder i lokalstyret i Andalusien, Javier Madrid, og 

af tidligere direktør for Doñana Biologiske Station (1988-1996) og nuværende formand for 

deltagelsesrådet for naturområdet Doñana, Miguel Delibes de Castro. 

Medlemmerne opdagede forskellige økosystemer, strandklitter, fyrrekrat, bred-slyngning og 

marskområder. Det omfatter en rundvisning i området ved Montaña del Río indtil Cangrejo, 

Travieso og Caño Guadiamar, samt Coto del Rey. Besøget fulgte følgende rute: 

El Rocío – Coto del Rey (krat med korkeg) – Caño Guadiamar (marsk) – Travieso (marsk) – 

Cangrejo (marsk) – Cherry (marsk) – Brenes (marsk) – Montaña del Río (fyr og marsk) – 

Marismillas (fyr) – Inglesillo – Dunas y playa del Parque Nacional – Cerro de los Ánsares (klit, 

flodbugtninger og marsk) – El Puntal (krat, bredder og marsk – Estación Biológica (krat og 

bredder) – Los Sotos (krat og la Vera) – besøgscentret La Rocina. 

Parkens direktør, Juan Pedro Castellano, giver en række forklaringer: 

Han fortæller, at under Romería del Rocío [pilgrimsfærd] går en million mennesker gennem 

Doñana-nationalparken, og i weekenderne kan der være op til 200 000 mennesker i landsbyen, 

pilgrimsfærden er meget vigtig, fordi det er en traditionel færd, der giver meget arbejde til 

parkens ansatte. Doñana har bestande af heste og køer, der er en af de traditionelle anvendelser. 

I området Coto del Rey, som er et kratområde, har der været observationer af lynx, selv om de 

er ret vanskelige at få at se. Der er mastiks under fyrretræerne, udseendet af marken ændrer sig 

med årstiderne, ændringerne er forbundet med vegetationens afstand fra grundvandsspejlet, nu 

er det den tørreste årstid. Marsken oversvømmes om efteråret og er helt oversvømmet i januar-

februar og i foråret grøn, og den begynder at tørre, så om sommeren er den helt tør. 

Doñana har 75 ansatte til at tage sig af bevogtningen af parken og har et personale på mere end 

120 personer. Nationalparken er restriktiv med hensyn til adgangen for private besøgende, og 

besøgene er givet i koncession til en privat virksomhed, der administrerer dem. 

Vi standser for at orientere os på kortet over nationalparken og naturparken, der har et areal på 

ca. 120.000 hektar. Lerzonen er det område, der oversvømmes om vinteren, denne ler er bragt 

hertil af floden, når den går over sine bredder, og sandområdet er det, havet har bragt hertil. Vi 

går sydpå langs bredden af Guadalquivir og slutter ved Matalascañas. 

Der må skelnes mellem de forskellige økosystemer, sandet er meget gennemtrængelig, og 

lerzonen er meget uigennemtrængelig. Marsken og dens overfladevand afhænger af nedbøren 
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og ikke af vandet i de underjordiske grundvandsmagasiner. Brugen af Doñana er reguleret, og 

de forskellige zoner nyder forskellige grader af beskyttelse (park, bufferzone og 

overgangszone). 

Doñana blev beskyttet i 60'erne, marsken er beskyttet, den tørrer normalt op, da det er et usundt 

område med endemisk malaria, og sandet er reddet fra tilplantning med eukalyptus. Der er 

genoprettet områder, som var blevet forandret, "den galiciske sump", der blev dyrket, blev 

restaureret og er igen forbundet med floden. Eukalyptusplantager er blevet fjernet. Der er 

områder af nationalparken, der er omgivet af regntidsafgrøder. Der er 30.000 hektar marsk i 

nationalparken og 20.000 yderligere i naturparken, hvor der er afgrøder og akvakultur. 

I Doñana 2005-projektet om vandregenerering blev bedrifter, der ikke længere dyrkedes, 

eksproprieret, dræningskanalerne blev fjernet, og det gamle rør, det tværgående rør, kom til 

syne. Det er restaureringen af Caracoles-gården. I 2012 blev der gennemført et arbejdet for at 

genoprette det tværgående rør, der har bragt vand til hele sydmarsken, hvor mange ænder nu 

har rede. Caracoles var en landbrugsenklave inde i parken, hvor man endog kunne jage. På 

grænsen til parken er der dyrkede rismarker (opdyrket marsk), der oversvømmes, når parken 

tørrer op, og hvor mange fugle har rede. Synergierne mellem rismarker og park er vigtige. I 

kanalen mellem murene er der betydelige kolonier af vandfugle, dem fra det nordlige Europa, 

som overvintrer, og dem, der kommer fra Afrika. Og mellem murene Guardiamars flodleje; 

vandet kommer ind fra floden. Murens kvote er blevet sænket, så der kom forbindelse med 

marsken, men med forsigtighed af hensyn til vandets kvalitet. Vandet gør turen ad det 

tværgående rør, der er blevet genoprettet. Lucio del Cangrejo besøges. Gendannelsen af 

overfladevandstrømme i Doñana-mosen omfattede to indgreb: det tværgående rør (allerede 

færdigt) og Guardiamar-røret, der ikke blev færdigt, fordi forskerne frarådede det. Man har 

foretrukket at lave indgreb, der tillader gennemstrømning af floden med porte. 

Marsken har mikroforhøjninger, uregelmæssigheder i forhøjningerne, der er tilflugtssteder for 

faunaen, og i sænkningerne findes stedet, hvorfra vandet springer og rørene, som er dér, hvor 

marsken drænes og oversvømmes. Doñana er den park, der har den største biodiversitet i Europa 

med 35 forskellige levesteder (ifølge habitatdirektivet) og i Doñana-nationalparten er der intet 

landbrug og ingen gasbrønde eller gasinstallationer. 

Delegationen tager derefter til Doñana biologiske station (CSIC), hvor der afholdes en 

rundbordssamtale med forskere. 

Torsdag den 20. september 2018 Rundbordssamtale med forskere Doñana biologiske station 

(CSIC) 

 Jordi Figuerola, vicedirektør for forskning, Doñana biologiske station, (CSIC) 

Figuerola redegør for Doñanas situation med hensyn til vandområderne. Han forklarer, at 

langsigtede ændringer kan ses i lagunernes tilstand, idet de opretholder deres vandstand på 

niveau med grundvandets vandspejl. I den historiske undersøgelse af niveauerne kan man 

konstatere generel nedgang i dybden af grundvandet; der har været en klar nedadgående tendens 

i de sidste 20 år, og det betyder, at lagunerne oversvømmes færre dage om året, da vandperioden 

bliver kortere. Lagunerne tørrer ud (Laguna del Brezo, Charco del Toro). Vegetationen udfylder 

de permanente laguners plads. Laguner som Santa Olalla har kun vand, når det regner, og før 

havde de det permanent. I vandplanen for Guadalquivir er man af den opfattelse, at Doñanas 
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laguner er i god stand, men den intensive udnyttelse af grundvandet har haft indvirkning på 

økosystemerne på forskellige meget væsentlige steder. Heriblandt kan man nævne reduktionen 

af den mængde vand, der er til rådighed for ferskvandsrør, ændringen af perioden med naturlig 

oversvømmelse af mange små vådområder og ændringerne i saltbalancen i nogle af 

vådområderne. Dette medfører reduktion af visse arter som f.eks. guldsmede og ænder. Et andet 

problem med vandet i Doñana er, at der kommer vand ind med for mange næringsstoffer eller 

landbrugsgødning, der er for meget giftigt vand og Doñana-marsken er inde i en hurtig 

eutrofieringsproces med eksponentielle stigninger i fosfor og kvælstof. Grundvandets niveau er 

faldende, og udvindingen er ikke længere bæredygtig. Desuden bekræfter det, at niveauet af 

udvinding af grundvandet er steget. Peridune og permanente laguner er ved at forsvinde og 

bliver til midlertidige laguner, der er afhængige af regn. Den videnskabelige dokumentation 

tillader os at konkludere, at vandområderne samt økosystemerne i naturområdet Doñana og dets 

omgivelser er i ringere stand end det, der fremgår af PHG’s dokumenter. Ændringerne i 

vegetationen, udtørringen af laguner, flere fiskearters og guldsmedenes forsvinden, nedgangen 

i bestanden af forskellige fuglearter vidner sammen med udviklingen af eutrofiering og invasive 

arter om det. 

 Carlos Mediavilla og Santiago Martin Alfageme, Det spanske geologiske og 

mineralogiske institut (IGME) 

Han forklarer, at gasprojekterne i Doñana-området har en miljøpåvirkningserklæring, og at 

disse projekter er under offentligt pres. 

Han forklarer, at grundvandsmagasinsystem 27 er en del af Guadalquivir hydrografiske system, 

og at det er ubestrideligt, at niveauerne i grundvandsmagasinet, dvs. grundvandsforekomsten, 

falder. Myndighederne burde træffe foranstaltninger og gribe ind med 

sikkerhedsforanstaltninger for at bevare grundvandsmagasinet; Doñanas egentlige problem er 

det ulovlige kunstvandingsareal. Den intense udvinding af grundvand til kunstvanding sammen 

med den omstændighed, at den sker koncentreret på bestemte steder, har medført betydelige 

virkninger i retning af at sænke vandspejlet, reducere den naturlige genopfyldning og erstatte 

den med kunstige genopfyldning og lokalt inversion af den hydrauliske gradient og 

grundvandets regning, hvilket giver gode betingelser for tilsaltning. 

 Francisco Manuel Alonso Chaves og Antonio Rodríguez Ramírez, (Universitetet i 

Huelva) 

Doñana er en del af de seismologiske zoner i den sydlige del af den iberiske halvø. Den 

nuværende geomorfologiske konfiguration af Doñana er betinget af tektonikken med et system 

af forkastninger SV-NØ og NV-SØ. Huelvas amts orografi er betinget af utallige tektoniske 

lineamenter, der er markeret af nettet af vandløb. Disse lineamenter svarer til forkastninger, 

som strækker sig fra bunden til overfladen og krydser de kvaternære formationer. Denne 

dokumentation beviser, at den tektoniske aktivitet i regionen er reel. Det geologiske og 

mineralogiske instituts egne kort viser eksistensen af forkastninger inden for det område, hvor 

der er virksomhed med gas. Den tektoniske aktivitet er synlig selv i holocenformationerne 

(10.000 år). Hvilke virkninger kan gasprojektet have på grundvandsmagasinet og 

overfladevandet? Grundvandsmagasinet udviser en iboende sårbarhed med høje værdier. De 

lerlag, der adskiller Doñana-grundvandsmagasinet fra gasformationerne, har lav permeabilitet, 

hvilket tillader visse strømme. Eksistensen af forkastninger og andre diskontinuiteter i terrænet 

er gunstig for vandudveksling med den deraf følgende fare for forurening. Zonen med 
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gasvirksomhed ligger i områder med stor følsomhed, der påvirker midlertidige laguner og 

vandløb (La Rocina, El Partido, Cañada Mayor), som er meget vigtige for vandforsyningen til 

Doñana. Dette hydrodynamiske system, især det, der ligger i nærheden af udløbsområdet for 

grundvandsmagasinet, er det mest sårbare, og det er her, gasvirksomheden skal udvikles. I 

gasfelterne, der har været forseglet i 5 millioner år, kan det indføres gas under tryk, men i 

tilfælde af overtryk vil der ske et brud, og man må ikke glemme jordskælvet i Lissabon i 1755 

og de 13 tilfælde af tsunamier gennem 10.000 år. Det ville være nødvendigt at lave projekter 

for tidlig advarsel og få bedre kendskab til miljøet. 

Et andet problem med hensyn til grundvandsmagasinet er overudnyttelse og forurening fra 

landbrugsbedrift; konsekvensen af faldet i vandspejlet er forsvinden af naturlige kilder eller 

øjne, der er meget vigtige om sommeren, fordi de giver vand i tørkeperioder, øjnene er 

forsvundet for 99 %’s vedkommende, de artesiske brønde er også forsvundet. 

Grundvandsmagasinet næres af afstrømning af overfladevand, og i øjeblikket bidrager 

vandløbene i Huelva ikke med vand til de våde økosystemer i Doñana med den deraf følgende 

forsvinden af lagunerne. I øjeblikket er Huelva amts afvandingsområde det eneste bidrag af 

overfladevand til Doñana, og det er i alvorlig fare på grund af faldet i grundvandsmagasinets 

piezometriske niveauer. Der sker en intens tilslamning af marsken på grund af dårlig forvaltning 

af vandløbene. Genopretningen af Arroyo de la Cigüeña som vandbidrag til Doñana (planlagt i 

Doñana 2005-planen) ville have været vigtigt som vandbidrag til parken, fordi dets forbindelse 

med Guadiamar-røret i Doñana nationalparken spiller en meget vigtig rolle som bidrag fra 

overfladevand til nordmarsken, især i perioder med ringe nedbørsmængder. Minedriften har 

forårsaget forurening med tungmetaller, hvortil skal føjes bassinbruddet i 1998. Den fremtidige 

åbning af det ville på ny være en alvorlig trussel. 

Konkluderende skal der tages hensyn til de utallige angreb, Doñana lider under, og der må 

træffes egnede foranstaltninger over for de respektive myndigheders ineffektive handlemåde. 

Europa har ikke råd til at miste denne naturarv og kulturelle arv. 

 Prof. dr. Cesar Ranero og dr. Arantza Ugalde, centret for underjordisk billeddannelse i 

Barcelona, det spanske nationale forskningsråd - CSIC 

Ranero og Ugalde redegør først for deres faglige kvalifikationer og ekspertise inden for 

seismicitet (i projekter som f.eks. "Castor"-gaslageret i Tarragona).  På grundlag af det spanske 

nationale geografiske instituts (ING) officielle seismiske katalog forklarer de senere, at 

Guadalquivir-vandområdet i Andalusien er kendetegnet ved lav seismicitet. De officielle kort 

over seismiske risici (ING, 2012) viser en maksimal værdi for jordbevægelsernes acceleration 

på ~ 0.1 for Guadalquivir-vandområdet i nærheden af Marismas-projektet. Den højeste 

maksimale værdi for jordbevægelsernes acceleration (~ 0.24) findes i Granada. I Marismas-

området er der ikke observeret større seismisk aktivitet end 2.9 i løbet af de sidste 30 år med 

gasudvindingsaktiviteter (herunder 5 år med injektionsprøver). I driftsperioden for et lokalt 

overvågningsnetværk (fra 31/10/2016 til 17/09/2017), som omfattede injektionsprøver, blev der 

ikke registreret nogen jordskælv i en afstand af 25 km fra netværket. Seismiske undersøgelser 

har vist, at den potentielt afledte seismiske hændelse er af en maksimal størrelsesorden på 3.5, 

hvilket ikke vil udgøre en yderligere seismisk fare for den naturlige seismicitet i regionen. De 

store tektoniske fejl i regionen har været inaktive i de seneste 6-7 mio. år.Soledad Cabezón 

indleder spørgerunden og noterer sig forskellen i synspunkterne mellem de to sidste talere i 

forhold til seismiske risici og forklarer, at IGME har vurderet den seismiske risiko i området i 

2010, men spørger, om situationen stadig var den samme i 2017, da tilladelsen blev givet. Hun 
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forklarer, at vand er fremtiden, det er liv og økonomisk udvikling, at myndighederne har vilje 

til at bevare parken og forene anvendelserne. I lyset af truslerne har der været positive 

handlinger som dem omkring la Finca Los Mimbrales og Plan de Ordenación for Corona Norte. 

Hun siger, at man imødegår truslerne. Naturparken har omdirigeret menneskets aktivitet for at 

få en mere bæredygtig aktivitet. 

Florent Marcellesi omtaler vandproblemerne i Doñana og den seismiske risiko fra gasprojektet 

som følge af fremkaldt seismisk aktivitet. 

Forskerne svarer, at Castor-projektet var anderledes, og at den seismiske aktivitet skyldtes 

bruddet fra forkastningen og ikke en fremkaldt seismisk aktivitet. Forkastningen flyttede sig på 

grund af variationer i trykforholdene ved injektionen af gassen, og i dag er feltet lukket. 

Hvis betingelserne for trykniveauet for den injicerede gas overholdes, er der ingen problemer 

med seismisk aktivitet, lektien fra Castor-projektet er blevet lært. 

Torsdag, den 20. september 2018 besøg i gasfaciliteterne i "Pozo Saladillo y de la Base 

Marismas" i Almonte (Huelva) med selskabet Gas Natural Fenosa Naturgy 

 Javier Garcia (driftschef Naturgy), Francisco Velasco Heredero (projektleder) og 

Santiago Ledesma Mateo, (tekniker) 

Produktionen af naturgas i umiddelbar nærhed af naturparken Doñana har fundet sted i mere 

end 30 år under sikre forhold og uden hændelser. Virksomheden har for det første til hensigt at 

ajourføre infrastrukturerne for at opnå større sikkerhed og bæredygtighed. For det andet vil den 

renovere og udvide infrastrukturen med henblik på at udvinde den resterende gas og derefter 

bruge dem som lagerfaciliteter. Aktiviteterne er centreret om fire delprojekter: Aznalcázar, 

Marismas Oriental, Marismas Occidental og Saladillo.  

• De fleste brønde findes allerede, og der skal kun bores nye brønde fra eksisterende steder: 

• Hvis det er muligt, vil de eksisterende rørledninger blive udnyttet, og over 60 % af 

udvidelserne vil være renovering af allerede eksisterende rørledninger. 
 

• De nye 20 km gasledninger, der forbinder brøndområdets lokaliteter, ligger uden for 

nationalparken, og deres linje går ad ubelagte veje og ad brandbælter og stier. De er aldrig 

placeret langs dyrenes migrationsstier, rede- eller overvintringsområder,  og rørføringerne er 

bevidst valgt for at undgå naturområder af særlig interesse. 

• Anlægsarbejderne vil undgå de mest aktive biologiske perioder for de fleste følsomme arters 

vedkommende. Ruten, der sikrer den mindst mulige miljøpåvirkning, vil blive fulgt, og der vil 

være talrige tiltag med det formål at minimere virkningerne på fauna og flora: genplantning 

(11ha) og restaurering af lynx-habitatet (udsættelse af kaniner mv.). 

• Eksisterende gasfelter vil blive brugt som underjordisk lager, så der vil ikke blive opført nye 

depoter. Disse gasreservoirer er placeret i en dybde af 1000 meter, og 800 meter tyk 

uigennemtrængelig ler adskiller grundvandsmagasinet fra gasreservoirerne. Der er et kontrolnet 

for gaslækager, der skal afsløre enhver påvirkning af grundvandet, og en fuldstændig isolering 

med flere barrierer mellem grundvandsmagasinet og produktionsrørene. 
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Den fuldstændige miljøkonsekvensvurdering konkluderede dette og indeholder en konkret 

erklæring, der forsikrer om virkningernes forenelighed med Natura 2000-netværket. Vi har en 

miljøsikkerhedsplan, der varer hele projektets levetid og som omfatter alt forebyggende og 

korrigerende. I de 30 år, der hav været udvundet gas i området, har der ikke været nogen 

indvirkning. 

• Gaslagringens egnethed dokumenteres af, at reservoirerne har lagret naturgas i 6 mio. år. På 

den anden side har de injektionsprøver, der er blevet foretaget siden 2005 og analyseret af 

internationale eksperter, bekræftet gaslagringens egnethed. Effektiviteten sikres af den 

naturlige geologiske struktur. Betingelsen "ingen indvirkning" på grundvandsmagasinet 

Marismas-Almonte er blevet prioriteret, og der er gennemført en række geologiske, 

hydrologiske, seismiske, geotekniske og hydrogeologiske evalueringsundersøgelser. De 

forskellige risikotyper er blevet evalueret i flere rapporter, herunder den seismiske risiko. 

Projektet er beliggende i et af de områder i Andalusien, der har den laveste seismiske aktivitet. 

Risikoen for fremkaldt seismisk aktivitet ligger under de nuværende naturlige grænser for 

seismisk aktivitet, hvilket ikke afstedkommer nogen yderligere risiko. Faciliteterne er 

konstrueret til at modstå seismiske påvirkninger inden for rammerne af 5000 år-hændelser. Det 

seismiske overvågningsnet og protokollen for signalsystemet er blevet gennemført under tilsyn 

af det nationale geografiske institut (der har ansvaret for overvågningen af seismisk aktivitet i 

Spanien), og risikoen for mulige påvirkninger fra tsunamier fra Cádizbugten må anses for er 

udelukket. 

Disse installationer til opbevaring af gas vil supplere det spanske gassystem og øge de spanske 

gasreserver samt give mulighed for levering af 10 % af Andalusiens gasbehov. Marismas-

projektet vil supplere den nationale opbevaringskapacitet og indgår i den nationale planlægning 

for gas- og elsektoren. Det underjordiske gasopbevaringsdepot er det eneste, der findes i det 

sydlige Spanien, hvor der sker en betydelig indførsel af gas importeret fra Algeriet. 

Miljøministeriet har gentagne gange gentaget, at miljøvurderingsproceduren har været korrekt. 

Kommissionen har ikke konstateret brud på EU-lovgivning. Arbejdet er samlet i fire projekter 

på grundlag af deres miljømæssige karakteristika efter Miljøministeriets retningslinjer, og de 

fire projekter er indgivet samtidig og underlagt både de regionale og de nationale myndigheders 

tilsyn. Derudover omfattede miljøkonsekvensvurderingen analysen af påvirkningen af Natura 

2000-nettet og de kumulative virkninger og synergivirkninger. Den omfattede en tilstrækkelig 

seismisk evaluering. Der er ikke registreret nogen seismisk aktivitet i løbet af 30 års drift, 

hvorimod der i "Castor-projektet” opstod seismisk aktivitet umiddelbart efter påbegyndelsen af 

gasaktiviteterne. 

Konklusion: 

•Der skal ikke opbygges lagre til opbevaring af gas. Naturgasreservoirerne (der blev dannet for 

6 millioner år siden) vil blive genanvendt som geologisk gasopbevaringssted, når den 

oprindelige gas er blevet udvundet. 

• Der skal ikke foregå nogen ny aktivitet i området; udnyttelsen af gassen i omegnen af Doñana 

naturområdet er foregået i området i mere end 30 år under sikre forhold og uden hændelser. 

• To tredjedele af den nødvendige infrastruktur til projektet findes allerede. 
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• Miljøvurderingsprocedurerne var udtømmende, og alle myndigheder og specialiserede 

organer havde ikke konstateret nogen signifikante påvirkninger. 

• Miljøkonsekvensvurderingen konkluderede, at de fire projekter ikke havde kumulative 

virkninger eller synergivirkninger. 

• Kommissionen har analyseret miljøvurderingen uden at konstatere tilsidesættelse af de 

europæiske direktiver (PILOT 5081/13/ENVI). 

• Projektet omfatter ikke nogen forstyrrelser i geologiske formationer eller påvirkninger af 

grundvandsmagasinet. 

• Projektet medfører ikke nogen risici for naturlig eller fremkaldt seismisk aktivitet, således 

som flere specialister har påvist. Der har ikke været nogen seismisk aktivitet i forbindelse med 

mere end 30 års gasvirksomhed. (Den undersøgelse, der fejlagtigt tilskrives CSIC, men er udført 

af "Dr Miguel de Las Doblas Lavigne", bør ikke tages i betragtning som en officiel CSIC-

rapport, da dets formand har afvist, at institutionen er ophavsmand til undersøgelsen, idet 

udarbejdelsen af og ansvaret for den udelukkende påhviler den pågældende person).  

• Projektet medfører ingen hydrologisk påvirkning og ændrer ikke grundvandsmagasinet. 

Florent Marcellesi spørger, om placeringen af projektet under Doñana er ideel. Marcellesi får 

at vide, at hele Marismas-lagringsprojektet ligger uden for Doñana-nationalparken, og at 

virksomheden ikke har valgt placeringen vilkårligt. den blev valgt, fordi der er naturlige steder 

til lagring af gas (dannet for 6 mio. år siden), det eneste mulige gaslageranlæg i det sydlige 

Spanien, og de er strategisk bekvemt beliggende i forhold til opbevaring af gassen fra Algeriet. 

Han spørger til erstatningen til virksomheden i tilfælde af standsning eller manglende 

gennemførelse af projektet, og de svarer, at projektets direkte investeringer er 200 mio. EUR i 

konstruktionsfasen, og der er direkte involveret op til 400 personer i denne fase som direkte og 

indirekte beskæftigede. Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger er ca. 3 mio EUR pr. år. 

Marcellesi kommenterer det beløb, som selskabet må antages at anmode om i tilfælde af 

standsning af projektet (350 mio. EUR), og spørger om der i beløbet er medtaget tab af 

indtjening. 

Torsdag, den 20. september 2018, Møde med landbrugerne - Finca Los Mimbrales  

 Eugenio Zambrano og José Joaquín Aguirre (Finca Los Mimbrales) (møde, der ikke 

kunne afholdes på grund af manglende tid og dagslys; deltagerne har afgivet deres 

indlæg skriftligt) 

Andragerne hævder, at de er de eneste producenter i denne region, som har klaget over de 

handlinger, der er begået af illegale landbrugere har begået i over 20 år. Som virksomheder 

handler de helt lovligt i forhold til skat, arbejdskraft, bæredygtig landbrugspraksis og brug af 

vand til kunstvanding. De introducerer, hvad der sker på dette område: Nogle bærproducenter 

stjæler vandet fra Doñana, og de kan ikke alle sættes i samme bås. De har klaget over denne 

situation siden 2005. De indgav en klage til Huelvas miljøanklager i 2012, men de var nødt til 

at trække den tilbage på grund af pres fra de lokale myndigheder, og siden da har de måttet leve 

med konsekvenserne. 
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Andrageren siger, at kommissionen, der blev oprettet ved Almonte Marismas-planen, 

anbefalede landbrug med lav intensitet, bæredygtig turisme og at undgå pres på befolkningen 

omkring dette yderst skrøbelige område, men desværre glemte alle disse anbefalinger, og i dag 

skal udvindingen af grundvandsmagasinet være på omkring 125 hm3, og det kan konstateres, 

at grundvandsmagasinet er overudnyttet, og ingen gør noget som helst for at løse dette 

bedrageri. 

De anfører, at der er følgende typer landbrugere: 

 De 100 % lovlige, som henter støtte i vandloven af 1985 og har en tilstrækkelig mængde 

vand til at vande og har haft deres vandrettigheder registreret siden 1968. 

 De delvis ulovlige, som er kunstvandersammenslutninger og dermed det store flertal af 

landbrugere, "offentligretlige” enheder med stort ansvar. La Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tildeler dem en vandmængde pr. hektar til 

kunstvanding, men det skønnes, at de udvinder to gange den mængde, der er lovligt 

tildelt på grundlag af den koncession, de har, til at kunstvande deres marker. 

Myndighederne er bekendt med denne situation, men vil ikke røre ved den. 

 Så er der dem, der ikke har vandingsrettigheder og endda har kommunale jorde til leje 

uden vandingsrettigheder, men graver en brønd og begynder at vandre, og alle ved det: 

kommune, vandmyndighed, lokalstyret i Andalusien, som det for eksempel sker i 

Lucena eller Matalagrana. 

 Endelig er der helt illegale, de der fælder skoven (registreret i det andalusiske 

skovregister), graver en brønd og begynder at dyrke. 

Den af andragerne foreslåede løsning er at håndhæve lovgivningen og tilvejebringe lovlige 

forhold. At foretage revisioner, kontrollere brøndene; med en meget enkel metode kan hver 

brønd til bær forbindes med elnettet, og derfor kan man via forbruget i KW/h beregne ydelsen 

af hver pumpe og konstatere den mængde vand, der udvindes fra hver brønd. Hvis de foreslåede 

foranstaltninger og inspektioner iværksættes samtidigt, vil resultatet få større effekt. 

 Antonio Ramos - Ecologistas en Acción 

(møde, der ikke kunne afholdes på grund af manglende tid og dagslys; deltagerne har 

afgivet deres indlæg skriftligt) 

Ecologistas en Acción anmoder medlemmerne af Europa-Parlamentet om at lægge pres på 

Kongeriget Spaniens regering og myndighederne i Andalusien for hurtigt og effektivt at 

gennemføre foranstaltninger, som med alle midler forhindrer den ustandselige forringelse af 

vandforekomsterne og de naturlige områder omkring Doñana, hvoraf parkens overlevelse 

afhænger på mellemlang og lang sigt. Foranstaltningerne i de forskellige planer af betydning i 

marken er allerede et krav, der ikke tillader mere tidsmæssig forsinkelse. Blandt andre 

problemstillinger findes følgende: 

- Lukning af de ulovlige afvandinger og kontrol af udvindingerne, hvilket kunne antages at 

indebære en anslået besparelse i den nuværende vandplan på op til 325 hm3. 

- Formindskelse af presset på grundvandet. 
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- Eliminering af ulovlige afgrøder. 

- Annullering af de planlagte overførsler. 

- Revision af brugsrettigheder til vand og sammenligning med eksisterende anvendelser. 

- Forøgelse af antallet af flodvagter med støtte fra telekontrol- og telemålingsteknikker med det 

formål, at anvendelsen tilpasses de berettigede brugere af vandet. 

- Grundvandsmagasinet erklæres overudnyttet og godkendelse af en udvindingsplan. 

Han henviser til punkt 2.2.3 (83) i Kommissionens begrundede udtalelse i 

traktatbrudsprocedure 2014/2090 af 28.04.16, der klart bekræfter, at grundvandsmagasinet i 

perioden 2015/2016 ifølge rapporter fra Confederación Hidrográfica del Guadalquivir var i en 

samlet tilstand af forvarsel. Modsætningen mellem svaret til Kommissionen og de data, der er 

givet til vandudvalget for deltagelsesrådet for Donaña, er et klart eksempel på den utilbørlige 

måde at arbejde på, der gør sig gældende for de ansvarlige for vandet i Doñana. På baggrund af 

denne modsætning mener de, at Europa-Parlamentet bør opfordre Kommissionen til at fortsætte 

sanktionsproceduren mod Kongeriget Spanien for Den Europæiske Unions Domstol for klar, 

åbenbar og kontinuerlig manglende overholdelse af reglerne om beskyttelse af Doñana 

nationalpark. 

Mandag, den 21. september 2018 – Madrid 

Møde med de ansvarshavende for Ministeriet for Økologisk Overgang og Confederación 

hidrográfica del Guadalquivir 

Leder af delegationen, Pál Csáky, takker og giver udtryk for besøgets konstruktive ånd og hans 

ønske om bedre at forstå de spørgsmål, der vedrører miljøbeskyttelsen i Doñana: 

vandforvaltningen, problemet med ulovlige brønde og beskyttelse af Doñana mod industri- og 

gasvirksomhed. Han redegør også for, at han håber, at resultaterne af disse dialoger med de 

forskellige myndigheder og de besøg, der blev gennemført de foregående dage i Sevilla og 

Doñana, vil hjælpe delegationen til at fremkomme med passende henstillinger. 

 José Domínguez Abascal, statssekretær for energi 

Abascal forklarer, at "Nationalparkerne" er et selvstyrende organ under 

centraladministrationen, som ikke direkte administrerer Doñana nationalpark, det tager 

lokalstyret i Andalusien sig af direkte (staten ejer kun landbrugsejendommen Las Marismillas). 

Doñana National Park nyder maksimal beskyttelse, blev oprettet ved lov i 1969 og har et meget 

kraftfuldt styringsinstrument: Anvendelses- og forvaltningsplanen for Doñana nationalpark. 

Ministeriet koordinerer kun generelle aktiviteter mellem de forskellige nationalparker. 

 Manuel Menéndez Prieto, generaldirektør for vand 

Prieto forklarer, at vandforvaltningen henhører under ministeriet, fordi Guadalquivir løber 

gennem forskellige autonome fællesskaber, og derfor håndteres dets bassin af Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir, og den er omfattet af vandrammedirektivet. Vandplanen 2016-

2021 er i kraft, og i øjeblikket arbejdes på den følgende (2022-2027). 
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Med hensyn til programmerne for foranstaltningerne i anden del af vandplanen for 

Guadalquivir og handlingsprogrammet i forbindelse med den særlige plan for Corona Forestal 

i den nordlige del af Doñana er der blevet samlet og igangsat et betydeligt antal foranstaltninger, 

der sikrer overholdelse af bestemmelserne i europæisk, national og lokal lovgivning. Følgende 

kan fremhæves: 

a) Foranstaltninger til reduktion af udvindinger: 

- Den spanske regerings erhvervelse af gården Cortijo Los Mimbrales (investering på 50 mio. 

EUR) i Corona Forestal de Doñana med det formål at forbedre den kvantitative status for 

grundvandsforekomsten i La Rocina, svarende til en mængde af 6,8 hm³/år 

vandudvindingsrettigheder, der er knyttet til gårdens 922 hektar. Denne handel blev sluttet i 

2015, og det omkringliggende område har oplevet en betydelig forbedring af de piezometriske 

niveauer. 

- Gennemførelse i 2015 af arbejderne i forbindelse med "Konsolidering og forbedring af 

vandingsområdet for El Fresno" i tilknytning til infrastrukturen til overførsel af 4,99 hm³/år 

overfladevand fra den nærliggende hydrografiske afgrænsning af Tinto Odiel og Piedras. Dette 

initiativ, der blev sikret med koncessionen i september 2018, har muliggjort lukning af mere 

end 300 brønde og erstatning af dem med overfladevand af god kvalitet. Dette volumen kan 

stige med op til 15 hm³ efter kongressens seneste overvejelse af denne nye foranstaltning, der 

er indeholdt i vandplanen. 

- Erstatning af grundvand med overfladevand i Los Hatos-området (Marismas): en række 

tappesteder er under udvikling i Guadiamar-floden, hvilket vil gøre det muligt at reducere 

udvindingen i dette område, som er et af dem, der har oplevet de største fald. 

b) Foranstaltninger til kontrol og overvågning: 

- Opfølgning ved hjælp af satellitbilleder (fjernmåling) i realtid af vandingen, som giver 

mulighed for at styre og prioritere indsatsen af Guardería Fluvial. 

- Overvågning af grundvandsmagasinerne med i alt 273 piezometre. Der er flere piezometre i 

de 2.409 km² grundvandsmagasiner i Doñana-området end i de 55.000 km², der udgør resten af 

bassinet (208). 

c) Administrative foranstaltninger: 

- I 2017 gennemførte CHG i alt 668 inspektioner, hvilket førte til 359 indberetninger og 107 

sager om overtrædelse af vandloven. I 2018 blev der gennemført 937 inspektioner med 328 

indberetninger og 86 sager. 

- Mellem 2017 og indtil nu i 2018 er der blevet pålagt 276 bøder, mange af dem på grund af 

handlinger i tidligere år. 

- Revision af brugsrettigheder til vand og sammenligning med eksisterende anvendelser. 315 

sager er blevet revideret. Forberedelse af en afvandingsopgørelse. 

- Udarbejdelse af en årlig plan for udvindinger i vandområdet La Rocina i samarbejde med 

IGME i henhold til lokalstyret i Andalusiens bekendtgørelse om vandplanen og planen for 
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Corona Forestal i den nordlige del af Doñana. Denne plan udarbejdes årligt og bestemmer det 

maksimale volumen, der kan udvindes. 

- Udvidelsen til de to andre vandforekomster, der ikke når op på god kvantitativ status (Almonte 

og Marismas), undersøges efter erklæringen som "vandforekomst i fare" (den gamle 

overudnyttelsesgrad) med oprettelse af de tilhørende brugerfællesskaber som fastsat i 

vandlovens artikel 56. 

d) Forskningstiltag og øget viden: 

- Hydrogeologiske forskningsprojekter med Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 

og Universidad Pablo de Olavide (UPO). Det omfatter udviklingen af en matematisk model til 

støtte for forvaltningen af Corona Forestal i den nordlige del af Doñana og forskellige 

overvågningskampagner, især i omegnen af lagunekomplekset i nationalparken. 

- Overvågning af Doñana-lagunerne ved hjælp af satellitbilleder. CHG har udarbejdet en 

undersøgelse af deres udvikling fra 1984 til nu. 

 Sergio López, underdirektør for kulbrinter og energi 

Han redegør for, at Spanien har et underskud af kulbrinter, og at der er blevet udvundet gas i 

Marismas siden 1988. Problemet er markedets elasticitet og at begrænse virkningen for 

forbrugerne, så det blev påtænkt at lave et gaslager i Marismas. Projekterne fungerer som 

uafhængige vandtætte strukturer. Marismas Occidental blev oprettet ved kongelig 

bekendtgørelse i 2011 og har en kapacitet på 1.600 megawatt/time, det er et lille lager, men det 

giver elasticitet til gasmarkedet. De fire gasprojekter i Doñana blev samlet i 2006-07, i 2010 fik 

Marismas occidental sin miljøpåvirkningserklæring, og i 2013 fik de andre tre projekter 

erklæringen, de er i overensstemmelse med gældende regler. 

Pál Csáky anfører, at det er uhensigtsmæssigt, at de fire projekter er blevet vurderet uafhængigt 

af hinanden, og at der i projektet burde være foretaget en vurdering af den seismiske aktivitet. 

Da det andalusiske samfund er imod, er Doñana måske ikke det mest hensigtsmæssige sted for 

projektet. Han spørger om muligheden for at foretage en fælles vurdering af de fire projekter, 

der omfatter mulig seismisk aktivitet i området. 

Vicedirektøren for kulbrinter og energi svarer, at da miljøkonsekvensvurderingen blev 

udarbejdet i 2008, blev seismisk aktivitet ikke overvejet, men initiativtageren har senere 

fremlagt seismiske undersøgelser. 

I 2010-13 var der ingen offentlig modstand mod projektet, der næsten ikke stødte på nogen 

påstande, det var i godkendelsesfasen, men fremlagde alligevel seismiske undersøgelser, og 

faktisk er der seismografer installeret i Marismas occidental, og protokollerne for seismisk 

aktivitet er blevet valideret af IGME. Der er oprettet en todelt kommission mellem staten og 

lokalstyret i Andalusien for at løse tvisten vedrørende miljøkonsekvensvurderingen. 

Miltiadis Kyrkos bemærker, at myndighederne skal træffe foranstaltninger i Doñana, at 

lagunerne er tørre, og det påvirker biodiversiteten og arterne, Doñana er ved at dø, det regner 

ikke, og ulovlige brønde fortsætter med at blive benyttet. Hvad angår gas bemærker han, at 

myndighederne har givet grønt lys til ét projekt, men både andragerne og eksperterne modsætter 

sig og har andre opfattelser. Tilsvarende siger ombudsmanden ét og virksomheden noget andet. 
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Generaldirektøren for vand svarer ham, at piezometerniveauet for grundvandsmagasinet er 

blevet forbedret af de trufne foranstaltninger (lukning af ulovlige brønde, større kontrol og køb 

af bedrifter) samt kontrol af det vand, der udvindes fra de lovlige brønde. 

 Antonio Carlos Ramón Guinea, formand for Confederación hidrográfica del 

Guadalquivir CHG 

Ramón Guinea redegør for, at vandet i Doñana styres CHG’s årlige udvindingsplan, som 

regulerer brugen af vand og overførsel af overfladevand. Han forklarer, at vandområdet i La 

Rocina er det, der er i den ringeste tilstand. Øget overvågning, kontrol og forøgelse af midlerne 

vil gøre det muligt at lukke de ulovlige brønde og regulere de eksisterende. Det vil øge 

risikoenes afskrækkende virkning. Man er i færd med at erstatte grundvand til landbrugerne 

med overfladevand (fra overførsler fra Tiel Odiel-bassinet). Men han indrømmer, at det er 

nødvendigt at kombinere den sociale situation med den eksisterende, den er gunstig for den 

ordnede økonomiske aktivitet. 

Florent Marcellesi spørger, hvordan gasprojektet stemmer overens med ministerens ideer, hvis 

der ikke er mulige alternativer til gaslageret, og når der tages hensyn til mulige erstatninger, 

hvis der sker en ændring i retningen i projektet, idet gasvirksomheden i dette tilfælde har krævet 

350 mio. EUR. Hvad angår den traktatbrudsprocedure, som EU har indledt i forbindelse med 

problemet med vandforvaltning i Doñana, spørger han, om Kommissionens henstillinger er 

blevet fulgt, fordi problemet er parkens omgivelser, der påvirker nationalparken på mellemlang 

og lang sigt. 

Statssekretæren for energi svarer ham, at hvis man i dag undersøgte, om der skulle gives 

tilladelse til et gasdepot på disse vilkår, ville ministeriet ikke overveje det. Da denne gasplan 

blev udarbejdet, var de vedvarende energikilder i deres vorden. Men vi må løse den opståede 

administrative situation retssikkerhedsmæssigt korrekt og være omhyggelige med den linje, der 

skal følges. 

Vicedirektøren for kulbrinter og energi svarer ham, at der i 2006 var16 forskellige gasprojekter, 

som blev omgrupperet til fire, der blev evalueret samtidig, og som ikke er blevet ændret, fordi 

hvis det var sket, ville der skulle have været udarbejdet en ny miljøpåvirkningserklæring. 

Generaldirektøren for vand svarer med hensyn til traktatbrudsproceduren om overudnyttelse af 

grundvandsmagasinet Doñana, at man har modtaget åbningsskrivelsen, og der har været en 

begrundet udtalelse, som ministeriet har besvaret. 

Men det vigtigste er at se, hvordan grundvandsmagasinet virker ifølge IGME-dataene og på 

grundlag af disse data fastlægge de maksimale udvindinger med "Confederacións årlige 

vandudvindingsplan" (dette gælder La Rocina og udvides til Almonte Marismas). Den næste 

vandplan indeholder overvejelser om oprettelsen af et fællesskab af kunstvandere i Almonte 

Marismas og kvantificeringen af udvindingerne og deres indvirkninger. Doñana udfører et 

revisionsarbejde i Guadalquivir-bassinet. 

Pál Csáky spørger til antallet af ulovlige brønde, og der svares, at ministeriet ønsker at lukke 

dem, men det er svært, fordi sanktionerne henhører under CHG, og at vandkoncessionerne skal 

revideres. Ministeriet ønsker at øge arbejdet med patruljering og bevogtning i fremtiden og at 

opsætte piezometre for at kontrollere brøndene. Ministeriet ønsker, at vandområderne skal 
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genoprettes. Der er alternative ressourcer til landbruget som f.eks. overfladevand. 

Menneskelige aktiviteter skal tilpasse sig miljøbeskyttelsen. 

Statssekretæren for energi, svarer, at ministeriet tager hensyn til almenhedens interesse, og at 

der træffes foranstaltninger sammen med lokalstyret og landbrugsministeriet vedrørende diffus 

forurening med nitrater. Med hensyn til grundvandsmagasinets niveauer anføres det, at de 

følger vejret og er under forbedring, hvad angår lagunekomplekset siges det, at vandet er faldet, 

fordi skovvegetationen vokser i omegnen, og fordampningen er større på grund af 

temperaturstigningen. Klimaændringerne påvirker også Doñana. 

Hvad angår undersøgelsen om seismologi siges det, at det er virksomheden, der er fremkommet 

med den, men den er blevet evalueret af IGME. Han afslutter med at sige, at gasprojektet måske 

ikke kan gennemføres i dag, men at situationen skal løses under maksimal retssikkerhed. 

Leder af delegationen, Pál Csáky, takker og giver udtryk for mødets konstruktive ånd og sit 

ønske om bedre at forstå de problemer, der er forbundet med vandforvaltning i Doñana, samt 

de konsekvenser, gasprojekterne har for parkens miljø. Han forklarer, at resultaterne af disse 

dialoger og de besøg, der er gennemført i de foregående dage i Doñana nationalparken, og 

møderne med andragerne og de forskellige myndigheder vil hjælpe delegationen til at 

fremkomme med passende henstillinger. 
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Generelle bemærkninger 

Under besøget bemærkede delegationen, at der er behov for en mere frugtbar dialog og at 

genskabe tilliden mellem andragerne og de kompetente offentlige myndigheder. Generelt 

gjorde myndighederne, landbrugerne, landbrugsorganisationerne og Confederación 

Hidrográfica del Guadalquivir gældende, at tilstanden i Doñana-grundvandsmagasinet var i 

overensstemmelse med vandrammedirektivet, og at det var i genopretningsfasen. Andragerne 

og forskerne hævder det modsatte. Desuden påpegede sidstnævnte mulige overtrædelser af 

direktiverne om levesteder og vilde fugle, f.eks. knaphed på overfladevand på grund af den 

tørke, som hele Spanien har lidt under i fire år, forurening og den dårlig tilstand af 

vandforekomsterne i samme, hvilket påvirker forskellige lokaliteter i Natura 2000-netværket.  

Besøget har understreget vandmangelen i den sydlige del af Spanien, der skyldes 

klimaændringer, turistaktiviteter og behov for kunstvanding. For at sikre en hurtig genopretning 

af grundvandsmagasinet skal der fortsat træffes de fornødne foranstaltninger, f.eks. 

begrænsning af vandindvinding og kun at tillade kun lovlige efterforskningsboringer. 

Forskerne har vist, hvordan udnyttelsen af grundvandsmagasinet i Doñana kan påvirke 

tilbagegangen for arterne i naturen, og foreslået mulige foranstaltninger for at afbøde dens 

virkninger i nationalparken, hvis areal er beskyttet af direktivet om vilde fugle og levesteder og 

Ramsar-konventionen, ligesom det er et UNESCO-biosfærereservat. De forskellige 

interessenter (forskere, eksperter og økologer) har påpeget følgende problemer med 

grundvandsmagasinet Doñana: illegale brønde og vandforurening. I denne forbindelse har 

UNESCO's seneste rapport anerkendt den indsats, der allerede er gjort. 

Under besøget undersøgte delegationen med opmærksomhed projektet om opførelse af en 

gasledning og et gaslager i Doñana, bestående af fire delprojekter: Aznalcázar, Marismas 

Oriental, Marismas Occidental og Saladillo. Delegationen har modtaget udtalelser fra den 

lokale forvaltning og visse organisationer, som har stillet spørgsmålstegn ved, om der er 

gennemført en tilstrækkelig undersøgelse af de synergetiske og kumulative virkninger på 

miljøet af de fire projekter, og især på områderne i Natura 2000-netværket. Delegationen har 

ligeledes fået at vide, at de har rejst spørgsmålet, om undersøgelser om seismisk aktivitet i 

projektzonen er blevet gennemført senere og ikke taget i betragtning på tidspunktet for 

miljøkonsekvensvurderingen. 

Delegationen mener med hensyn til konsekvenserne af gasprojektet i Doñanas omkringliggende 

miljø med henblik på at bevare et unikt økosystem og under hensyntagen til 

forsigtighedsprincippet, at det vil være nødvendigt med en supplerende integreret evaluering af 

de fire gasprojekter, herunder en seismisk evaluering; dette vil gøre det muligt at gennemføre 

den nødvendige analyse af de samlede og synergetiske påvirkninger fra projektet som helhed. 

Delegationen er også opmærksom på, at det for at vende situationen er nødvendigt at undersøge 

foranstaltninger, der overholder procedureregler, med den maksimale sikkerhed og retlige 

garantier for de involverede parter. 
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Delegationen redegjorde for, at EU-retten skal gennemføres og anvendes af medlemsstaterne, 

og at eventuelle problemer først skal tages op på lokalt, regionalt eller nationalt plan via dialog 

og samarbejde mellem myndighederne og borgerne. 

Indstillinger 

Udvalget for Andragender: 

1. fremhæver, at Doñana på grund af sin strategiske placering udgør et unikt mangfoldigt 

miljø, som er blandt de største i Europa og har stor diversitet i sine økosystemer, en 

betragtelig vifte af fauna og flora, herunder kritisk truede arter såsom kejserørnen, Lynx 

pardinus og Testudo graeca, og endvidere er en del af migrationsruten for millioner af fugle 

hvert år; 

2. mener, at vandforvaltningsmodellen i Spanien bør gennemføres yderligere, således at en 

eventuel fordeling af vandforbruget foregår i overensstemmelse med miljøkravene i 

vandrammedirektivet og vandplanen for Guadalquivir, som det er tilfældet i dag, og under 

hensyntagen til miljøkravene og de samfundsøkonomiske krav; 

3. anmoder om, at Kommissionen aflægger rapport om den seneste udvikling vedrørende 

andragenderne nr. 0907/2009, nr. 0051/2013, nr. 0085/2013, nr. 0257/2013 og nr. 

0260/2018 og alle de indledte klager, der angår udnyttelsen af grundvandsmagasinet 

Doñana samt gasprojekterne i området, idet det er hastende fortsat at skabe løsninger for at 

undgå forringelse af Doñana og derved reducere det pres, der udøves på økosystemerne, 

og gøre udviklingen forenelig med en bæredygtig landbrugsmodel, samt at den 

økonomiske og sociale udvikling i området fremmes; 

4. anmoder om, at Kommissionen nøje overvåger situationen i Doñana i den næste rapport 

om gennemførelsen af vandrammedirektivet, som Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir allerede gør det; anmoder Kommissionen om at overvåge den måde, hvorpå 

den europæiske lovgivning anvendes på anden del af vandområdeplanen for Guadalquivir; 

5. opfordrer til, at de nationale myndigheder fortsætter med at samarbejde med regionale og 

lokale myndigheder, NGO'er, forskere, landbrugere, faglige repræsentanter for landbruget 

og civilsamfundet og indleder en konstruktiv dialog med dem om at gøre den foreliggende 

vigtige (som UNESCO har anerkendt i sin seneste undersøgelse fra 2016) handlingsplan 

til en helhedsorienteret og gennemførlig en af slagsen, der omfatter de nødvendige 

foranstaltninger til akut genopretning af grundvandsmagasinet; 

6. beklager, at de lokale myndigheder har givet tilladelse til at anvende områder, der er 

klassificeret som skovområder, til bl.a. dyrkning af jordbær, og at der bores uautoriserede 

brønde; opfordrer endvidere til, at alle de fornødne foranstaltninger træffes med henblik på 

at standse disse praksisser; 

7.  opfordrer til mere sikkerhed og større tilstedeværelse af sikkerhedspersonale og politiet 

samt indledning af relevante sanktionsprocedurer mod indehaverne af disse infrastrukturer; 

8. opfordrer de nationale myndigheder til at iværksætte overførelsen af 19,9 hm3 fra 

vandområdet Tinto-Odiel-Piedras til vandområdet Guadalquivir, hvilket blev godkendt i 
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oktober 2018 af Cortes Generales, og til at udføre opgaverne, der er forbundet med den 

ovenfor nævnte overførelse; 

9. opfordrer Kommissionen og Europa-Parlamentet til at tage hensyn til og anerkende, som 

UNESCO gjorde i 2016, administrationens indsats i relation til og tætte overvågning af 

grundvandets tilstand og fremhæver den særlige forvaltningsplan for de vandede arealer i 

Doñanas skovområder, der blev udarbejdet og godkendt af den regionale administration i 

2014, Confederación Hidrográfica del Guadalquivirs vandplan for Guadalquivir og Tinto-

Odiel-Piedras-floden fra 2017 eller samme administrations nyeste risikodeklaration, som 

vil styrke kontrollen yderligere; 

10. opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder samt kommunerne, 

miljøorganisationerne, landbrugerne og landbrugsorganisationerne i området til at sikre 

overholdelsen af den særlige plan og anmelde nye forøgelser, der bringer sektoren og 

billedet af landbrugserhvervet i Doñana i fare; 

11. opfordrer til, at der vedtages og gennemføres en plan for udvinding af vand; opfordrer til, 

at vandbehovene i Doñanas økosystemer bestemmes med henblik på at nå de tidligere 

definerede bevaringsmål for det beskyttede område; opfordrer til, at gennemførelsen af 

planen lettes; opfordrer til, at planens gennemførelse fremmes, og til, at midlerne fra det 

andalusiske program for landdistriktsudvikling allokeres til at forbedre landbrugernes 

vandingsmetoder; opfordrer endvidere til, at der udarbejdes muligheder for at opnå 

offentlig støtte til gennemførelsen af miljømæssigt kompatible systemer; 

12. opfordrer til, at rensningen af det vand, der flyder ind i Doñana, gøres mere effektiv, og at 

den udbredte forurening af landbrugsmæssig og industriel oprindelse reduceres; bemærker, 

at ikke hele landbrugsområdet i Huelva-området udgør en trussel mod nationalparken 

Doñana, men det gør den ulovlige og ukontrollerede vandudvinding; fremhæver 

betydningen af at begrænse vandknaphed ved at sætte en stopper for ulovlig og 

ukontrolleret vandudvinding, og at landbrugerne bør have adgang til de fornødne 

ressourcer og teknologi med henblik på at tilpasse sig udfordringerne i relation til 

klimaændringer med sigte på at bevare den miljømæssige bæredygtighed i området i 

balance med den økonomiske udvikling; opfordrer til en korrekt oprensning og løbende 

kontrol af det vand, der flyder ind i Doñana; bemærker med bekymring, at mængden af 

vand, som skal behandles, er større end rensningsanlæggets reelle kapacitet, navnlig i 

sommerperioderne; opfordrer Kommissionen til at iværksætte en særlig plan for 

bæredygtighed og bevarelse af Doñana-parken og de omkringliggende områder;  

13. opfordrer til, at vandforvaltningen i Doñana forbedres yderligere, og til koordinering 

mellem myndighederne; opfordrer til en videnskabeligt og teknisk baseret administration, 

og til, at aktiv offentlig deltagelse omfatter de økologiske sammenslutninger, 

lokalbefolkningen, lovlige landbrugere og faglige repræsentanter for landbruget og 

brugerne af vand i beslutningsprocessen, for med dem at dele den værdi, som Doñana og 

dets økosystemer har for deres egen livskvalitet og den økonomiske aktivitet i området, 

hvilket altid skal ske under fuldstændig hensyntagen til de stringente miljømæssige 

bæredygtighedskriterier, som er forenelige med EU-principperne om forebyggelse og 

forsigtighed, og til at de inddrages i at forbedre forvaltningen og reducere presset; 

14. mener, at klimaændringer er en yderligere faktor i relation til reduceringen af Doñanas 

vandressourcer, og at kampen mod klimaændringer er en af de største fremtidige 
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udfordringer, og opfordrer derfor Kommissionen til at indføre beredskabsplaner med 

henblik på at forebygge og/eller mindske konsekvenserne heraf; opfordrer Kommissionen 

til at støtte og styrke forskningsprojekter vedrørende bæredygtigheden af vandressourcer i 

Sydeuropa, såsom PRIMA i Horisont 2020, hvilket vil blive videreført i Horisont Europa; 

15. opfordrer de kommunale, regionale og nationale myndigheder til, sammen med EU, at 

iværksætte en plan for beskyttelse og regenerering af Doñana-parken med henblik på at 

forbedre dens naturressourcer og bevare området; 

 opfordrer alle de myndigheder, der er ansvarlige for gasprojektet i Doñana, til at foretage 

en supplerende fælles vurdering af de fire gasprojekter (Saladillo, Marismas Occidental, 

Marismas Oriental og Aznalcázar), der omfatter en seismisk vurdering, og en nødvendige 

analyse af de samlede og synergetiske påvirkninger fra projektet som helhed; opfordrer de 

ansvarlige myndigheder til at anvende forsigtighedsprincippet for at bevare dette unikke 

økosystem; minder om behovet for at undersøge foranstaltninger, der respekterer 

procedurereglerne og giver de berørte parter maksimal sikkerhed og retlige garantier. 

17. påpeger sin store bekymring over, at der er givet delvis godkendelse til udvikling af et 

privat projekt vedrørende lagring af gas i Doñanas underjord, uden at der stilles krav om 

en holistisk og fuldstændig miljøkonsekvensvurdering, hvilket omfatter en seismisk 

evaluering og en kombineret konsekvensanalyse; minder om, at projektet ikke kan opdeles 

i fire forskellige delprojekter med henblik på at undgå at evaluere dets indvirkninger; 

opfordrer Kommissionen til at vurdere hele sagen og skriftligt aflægge rapport om 

tilstrækkeligheden af de undersøgelser af miljøpåvirkninger, der er fremlagt i fire 

forskellige dele og i en procedure med opdeling i fire underprojekter i modsætning til 

hensyntagen til den samlede virkning af de overordnede risici, og til at kontrollere, at disse 

vurderinger vurderer de samlede seismiske risici; opfordrer Kommissionen til at tage 

hensyn til CSIC's rapport, rapporten fra den andalusiske ombudsmand og den rapport, der 

er udarbejdet af det geologiske institut i Spanien; mener, at projektet under de foreliggende 

omstændigheder ikke burde have fået en positiv miljøkonsekvensbeskrivelse, og opfordrer 

til, at det trækkes tilbage; 

18. opfordrer de ansvarlige myndigheder til som fastsat i artikel 3, stk. 2, i direktivet om 

vurdering af virkningerne på miljøet at udarbejde en specifik økonomisk vurdering, som 

internaliserer omkostningerne ved potentielle opgaver, der er nødvendige for at vende 

situationen, såfremt der indtræffer en katastrofe i forbindelse med 

gaslagringsoperationerne, og at udarbejde en rapport vedrørende de fornødne 

foranstaltninger, der skal træffes, og omkostningerne herfor, i tilfælde af at der indtræffer 

alvorlige ulykker og/eller katastrofer i forbindelse med gasprojektet; understreger, at en 

sådan evaluering bør udføres i overensstemmelse med de fælles metoder, som anvendes i 

katastroferisikovurderingen for de værst tænkelige tilfælde, og navnlig bør omfatte alle 

trusler såsom jordskælv, oversvømmelse eller forurening af grundvandsmagasinerne og 

indeholde en detaljeret oversigt over de miljømæssige, sociale og økonomiske tab samt de 

estimerede omkostninger i relation til en hypotetisk restaurering; mener endvidere, med 

henblik på at stille et komplet redskab til risikoanalyse til rådighed for myndighederne, at 

denne kvantificering bør omfatte den indre værdi af miljøtab i form af økosystemer samt 

sociale og økonomiske tab og bør tage udgangspunkt i landbruget og turisterhvervet; 

19. opfordrer Kommissionen til, idet der tages hensyn til den høje merværdi, som naturparken 
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Doñana tilfører EU, de mulige konsekvenser, der er forbundet med arbejdet med udvinding 

og lagring af gas (ved injektion), de mulige konsekvenser, som endnu ikke er blevet 

undersøgt, og hvis forhistorie i et tilsvarende tilfælde i Spanien, "El Castor", påviste de 

seismiske risici, som denne type af infrastruktur medfører, og til at træffe afgørelse om 

hensigtsmæssigheden ved anvendelse af forsigtighedsprincippet og den efterfølgende 

nedlæggelse af gaslagringsprojekter; anbefaler, at alle de ansvarlige myndigheder arbejder 

sammen om straks at suspendere samtlige udstedte tilladelser indtil alle de 

uregelmæssigheder, som er blevet udpeget i miljøkonsekvensvurderingen, er blevet 

håndteret; opfordrer til, at disse opgaver trækkes tilbage midlertidigt, og at alle yderligere 

tiltag i relation til gasprojektet straks standses med henblik på at sikre, at EU-principperne 

om forebyggelse og forsigtighed bliver overholdt; foreslår, at der tages de fornødne retlige 

skridt med sigte på at sætte en stopper for hele Marismas-projektet; 

20. mener, at gaslagringsinfrastruktur i Doñana er et forældet projekt for så vidt angår det 

samlede energioverblik og fremtidsperspektiverne i Spanien; 

21. understreger, at ministeriet for økologisk omstilling i Spanien har anerkendt, at 

gaslagringsfaciliteterne i Doñana ikke længere anses for at være af strategisk betydning i 

relation til energiforsyningsordningen; 

22. opfordrer Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til 

at udarbejde en rapport om tilstrækkeligheden af projektet vedrørende udvinding og lagring 

af gas (ved injektion) og konsekvenserne samt foreneligheden heraf med naturparken 

Doñana; 

23. opfordrer Kommissionen til at revidere forordningen om EU-Solidaritetsfonden, således at 

naturressourcerne i Natura 2000-parker kan vurderes økonomisk med henblik på at 

muliggøre genopretning efter naturkatastrofer; mener, at miljøet har en stor social værdi 

såvel som en økonomisk værdi, og at der bør tages hensyn hertil med henblik på at udbedre 

skader; påpeger, at ildebrand, som følge af klimaændringer, sidste år ødelagde en del af 

parken, men udbedringerne blev udført uden om ESF; 

24. opfordrer til, at der afsættes flere EU-midler til bevarelse af Doñana og alle øvrige 

nationalparker under Natura 2000 og bidrages til at fremme alternative bæredygtige 

aktiviteter i området; 

25. opfordrer Kommissionen og Europa-Parlamentet til at anerkende, at nationalparken 

Doñana fortsat er et af de steder med størst biodiversitet i EU, hvilket er grunden til, at den 

anses for at være en del af verdens kulturarv samt nydes og anerkendes af europæiske 

borgere; 

26. mener, at beskyttelsen af Doñana som følge af parkens symbolske særegenhed og status 

som en del verdens kulturarv i henhold til UNESCO's liste er et spørgsmål af generel 

interesse og derfor bør sikres ved hjælp af passende forvaltning for så vidt angår afgørelser, 

der kan påvirke parkens fremtid; understreger, at foruden kriterierne om retlig sikkerhed 

og garantier bør enhver berørt interessent blive behørigt orienteret og få mulighed for 

rettidigt og oprigtigt at tage del i beslutningsproceduren. 
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