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Generelle bemærkninger

Flodmundingerne (rías) i Galicien er vitale for regionens eksistens og levedygtighed som 
naturskønne områder, befolkningscentre og en vigtig kilde til indtægter fra industri, fiskeri, 
akvakultur og turisme. Deres økologiske og miljømæssige integritet har været under stærkt
pres i de seneste årtier i takt med, at byudviklingen har taget fart, og industrien har udviklet 
sig.

Historisk set bragte deres strategiske placering og geologiske og geomorfologiske kendetegn 
mennesker til området og var ligeledes et sikkert tilflugtssted for både og skibe og fremmede 
dermed den sociale udvikling i baglandet. Santiago de Compostela, der rangerer som verdens 
tredjestørste religiøse center og det politiske hovedsæde i regionen Galicien, samt handels- og 
industribyen Vigo er forbundet med eksistensen af flodmundingerne.

Der findes omkring 16 flodmundinger i øvre og nedre Galicien, og i løbet af denne 
undersøgelsesmission undersøgte delegationens medlemmer de lokale galiceres bekymringer 
vedrørende forureningen i flodmundingerne: Vigo (herunder Ensenada de San Simón, som er 
en Natura 2000-lokalitet) og O Burgo, som de kom til udtryk i andragenderne til Europa-
Parlamentet1. Delegationen mødtes med andragerne fra nogle af de andre flodmundinger 
(Ferrol) på et mere uformelt grundlag for også at høre deres bekymringer. Disse andragender 
vil i fremtiden blive behandlet mere grundigt i Udvalget.

Spanien har som alle andre EU-lande en forpligtelse til at overholde og gennemføre EU's 
direktiver. I forbindelse med dette besøg var udvalgets delegation navnlig interesseret i at 
kontrollere andragernes påstande om, at en række vigtige direktiver, herunder 
affaldsrammedirektivet, vandrammedirektivet, direktivet om rensning af byspildevand, 
direktivet om kvalitetskrav til skaldyrvande, IPPC-direktivet (Seveso-direktivet), 
habitatdirektivet og VVM-direktivet ikke var blevet gennemført korrekt af de nationale og 
regionale myndigheder. Medlemmerne var derfor særligt opsatte på også at møde de 
ansvarlige myndigheder på regionalt og kommunalt plan for at høre, hvordan de håndterede 
sådanne bekymringer, og hvilke foranstaltninger de traf for at sikre overholdelse af EU-retten. 

Kommissionen har indledt flere overtrædelsesprocedurer mod Spanien (og mange andre EU-
lande), for ikke at overholde en række af disse direktiver. Som et resultat af disse procedurer 
fandt EU-Domstolen, at Spanien overtrådte direktivet om kvalitetskrav til skaldyrvande i 
2005 (sag C-26/04), direktivet om rensning af byspildevand i 2011 (sag C-343/10) og 
vandrammedirektivet, også i 2011 (sag C-403/11).

Definitionen af en flodmunding er en vigtig faktor for at kunne forstå, hvorfor dens 
økosystem er både skrøbeligt og problematisk. En flodmunding er en smal vig, der løber ind i 
landet fra kysten, og som dannes, når en dal permanent oversvømmes som følge af stigninger 
i havniveauet, en indskåret floddal, hvor udmundingsområdet kan flytte sig i takt med 
klimaændringerne og vandstrømmens styrke. I Galiciens flodmundinger er det kun den 
inderste del, der kan betragtes som en egentlig munding, hvis vigtigste processer, med andre 
ord samspillet mellem havvand og flodvand, er begrænset til de indre og relativt små 

                                               
1 Liste over undersøgte andragender: se program og bilag.
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brakvandsområder1. Philippe Boulland understreger, at flodmundingernes dybde har en mere 
flodpræget end havpræget dynamik med aflejringer og mudder.

Deres afgrænsning, varierende vandstrømme og tidevandet gør dem sårbare over for 
forurening. Ifølge en ekspert fra andragerne kan det tage mellem syv og 30 dage for vandet at 
cirkulere og strømme ud af en flodmunding og ud i havet.

Andragerne er meget bekymrede over forekomsten af giftigt affald, herunder PCB og 
tungmetaller, som angiveligt er fundet i aflejringerne i flodmundingerne, og som stammer fra 
industriens udledninger og ikke er blevet behandlet eller lagret sikkert, samt over organisk 
affald fra ubehandlet spildevand fra husholdninger. Dette nærer ikke blot frygten for 
sundhedsmæssige farer, men har også haft store konsekvenser for den lokale fiskeri-, 
skaldyrs- og akvakulturindustri, som mange tusinde menneskers eksistens afhænger af. 
Philippe Boulland understreger imidlertid, at behandlingen af industrispildevand og andet 
spildevand er blevet forbedret meget i de senere år.

Medlemmerne vil gerne give udtryk for deres dybe taknemmelighed både over for andragerne 
og over for de politiske myndigheder og deres tekniske personale, som i høj grad lettede 
delegationens arbejde og udviste stor goodwill og engagement i forhold til at besvare de 
spørgsmål, som nogle af medlemmerne har rejst. Det vil være meget vanskeligt i dette 
arbejdsdokument at yde de store mængder yderligere dokumentation, som delegationens 
medlemmer fik stillet til rådighed, retfærdighed. Der findes henvisninger til denne 
dokumentation i hele arbejdsdokumentet, såfremt udvalgets medlemmer ønsker at gå i dybden 
med de omhandlede emner.

Andragender og andragere

I alle de andragender, som blev behandlet i løbet af denne mission, udtrykkes der bekymring i 
de forskellige dele af lokalbefolkningen fra flodmundingerne over den synlige nedbrydning af 
miljøet i de seneste år. Dette sker ud fra forskellige, men dog supplerende perspektiver.

De andragere, som repræsenterer fiskerisammenslutninger, er bekymrede over de stærkt 
negative konsekvenser, som forureningen af dele af flodmundingerne har haft på deres 
dagligdag og deres fags bæredygtighed. 

Ifølge andragerne kan en stor del af det bratte fald i beskæftigelsen i denne sektor forbindes 
med forureningen af flodmundingerne. Ifølge andragerne kan en mere holistisk tilgang til 
affaldshåndtering og meget større investeringer i rensning, evakuering og behandling af de 
dybe slambanker genoprette og beskytte flodmundingerne og skabe værdifulde og mere 
bæredygtige muligheder for beskæftigelse og investeringer i fiskeri- og turistindustrien og 
dermed bidrage til regionens socioøkonomiske genopretning. Det ville også gøre det naturlige 
miljø mere attraktivt og tiltrække mange plante- og dyrearter, som nu er forsvundet fra 
området, og potentielt føre til en gradvis genopretning af økosystemet.

                                               
1 Marine Geology, bind 196, (2003) "Ras, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?" af Graham Evans og 
Ricardo Prego. Yderligere oplysninger om flodmundingen i Vigo kan findes i følgende: "Organic matter in ría 
sediments..." af G. Evans, R. Prego og J.E. Marshall i Estuarine Coastal and Shelf Science 94 (2011).
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I Ferrol er flere grupper bekymrede over forgasningsanlægget Reganosa, som de anser for at 
være ekstremt farligt, og som de hævder ikke har været genstand for en konsekvensvurdering, 
og at IPPC-direktivet muligvis ikke er blevet anvendt korrekt. Philippe Boulland minder på 
den anden side om, at Europa-Kommissionen i sine tidligere bemærkninger til dette 
andragende har anført, at der ikke kunne konstateres nogen overtrædelser af EU-retten i den 
dokumentation, den havde modtaget (andragende 1322-07, meddelelse til medlemmerne af 
3.3.2011). Angelika Werthmann og Tatjana Ždanoka vil gerne minde om, at der 
tilsyneladende blev gennemført forsinkede vurderinger med tilbagevirkende kraft i 2012 efter 
en afgørelse i 2008 om, at VVM-direktivet ikke var blevet anvendt.

To af de ældste andragender fra 1999 og 2006, som flere gange har været genstand for 
drøftelser i udvalget og i Kommissionen inden dette besøg, og som har været genstand for 
overtrædelsesprocedurer, anlagde et langt bredere perspektiv og fremlagde dokumentation for, 
at der blev udledt store mængder ubehandlet spildevand og industriaffald i flodmundingerne, 
hvilket skulle have været bragt i overensstemmelse med EU's direktiv om rensning af 
byspildevand inden den 31. december 2000. Det var imidlertid først i april 2011, at EU-
Domstolen erklærede, at Spanien ikke havde opfyldt sine juridiske forpligtelser. Angelika 
Werthmann og Tatjana Ždanoka mener, at Spanien endnu ikke har opnået overensstemmelse. 
Philippe Boulland understreger heroverfor, at alle rensningsanlæg er i drift på nuværende 
tidspunkt, undtagen det anlæg, der er under opførelse i Vigo ved siden af det eksisterende 
anlæg, og som medlemmerne besøgte.

På møder med andragerne kunne nogle af medlemmerne supplere deres viden om de 
forskellige sager og høre direkte om biologisk og kemisk forurening af vandet i Ría de Vigo, 
navnlig nær industri- og havneområderne, hvor der var en for andragerne problematisk 
forekomst af cadmium- og blyrester samt PCB. På møderne blev der også givet udtryk for 
store bekymringer om udvidelsen af havnen i Vigo samt om de negative konsekvenser af at 
rage op i yderst forurenet havbund. De rensningsanlæg, som lå rundt om Ría de Vigo, og som 
medlemmerne fik udpeget 10 af på et kort, blev af andragerne ikke desto mindre anset for at 
være utilstrækkelige og upålidelige. Andragerne bemærkede, at disse rensningsanlæg ofte 
ikke fungerede efter store regnskyl, og at regnvandet blandede sig med ubehandlet spildevand 
fra husholdninger og fra industrien, så spildevandet blev pumpet direkte ud i flodmundingen. 
Medlemmerne blev også underrettet om hyppige pumpenedbrud som følge af manglende 
vedligeholdelse i mange af rensningsanlæggene. Philippe Boulland erindrer om, at de 
regionale myndigheder understregede, at disse nedbrud er unormale, og at de lejlighedsvise 
udslip skyldes udledninger af fortyndet vand i forbindelse med kraftig regn.

I lyset af at der blev opført et nyt rensningsanlæg ved siden af det eksisterende anlæg, blev det 
for Ría de Vigo og Lagares-floden, som angiveligt har det højeste og mest konstante niveau af 
coliform forurening, anerkendt, at det nye anlæg ville have en positiv indvirkning på 
problemet, selv om det var flere år forsinket i forhold til planen og lå tæt på huse og skoler 
samt et beskyttet vådområde, som nu er stærkt forurenet. Der syntes at være konsensus 
mellem andragerne i Vigo om, at den mest hensigtsmæssige affaldsbehandlingsinfrastruktur 
for flodmundingen ville bestå af et omfattende netværk af forbundne og velfungerende 
mellemstore vandrensningsanlæg, fornuftigt fordelt omkring flodmundingen. Andragerne
forklarede, at et sådant netværk ville forhindre gentagne nedbrud i hovedrensningsanlægget, 
såfremt et enkelt anlæg gik ned. Angelika Werthmann og Tatjana Ždanoka minder om, at 
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myndighederne understregede, at et sådant netværk ville skabe betydelige problemer, 
eftersom det nødvendigvis ville kræve ekspropriering af et stort antal private ejendomme. 
Philippe Boulland bemærker ligeledes, at myndighederne sagde, at det ikke gav mening at 
opsplitte behandlingen af spildevand fra et enkelt byområde på flere rensningsanlæg, da dette 
ville reducere stordriftsfordelene ved opførelsen af anlæggene, samtidig med at der ikke er 
mange grunde til rådighed, og at det ville være i strid med de tekniske kriterier i 
miljøkonsekvensanalysen.

Andragerne bekræftede, at offentligheden ikke havde adgang til pålidelig statistik om 
vandkvaliteten i de forskellige dele af flodmundingen, og at de ikke blev tilstrækkeligt 
informeret om sundhedsfaren som følge af det meget høje forureningsniveau i visse områder, 
idet de bemærkede, at forureningsniveauet varierede, alt efter arten af regnen og det 
årstidsbestemte tidevand. De regionale myndigheder bestrider imidlertid rigtigheden af disse 
udtalelser og fremhæver oplysninger og data, som permanent er tilgængelige for 
offentligheden på deres websteder.

Sammendrag af møder

Møder med andragere og borgmesteren i Vigo, Ría de Vigo

Delegationen bød velkommen til formanden for foreningen til beskyttelse af Ría de Vigo, 
Serxio Regueira Gómez, som gav udtryk for sin forenings bekymringer vedrørende den 
faldende vandkvalitet i mange dele af flodmundingen. Frem til 1980 var der ingen 
rensningsanlæg i området, og selv om der siden er opført indtil flere anlæg, har de ikke været 
tilstrækkelige eller egnet sig til at opfylde kravene fra de hurtigt voksende befolknings- og 
industriområder. Dette har haft en yderst negativ indvirkning på de traditionelle aktiviteter i 
flodmundingen, navnlig dyrkning af muslinger, østers og andre skaldyr og skaldyrsprodukter. 
I dag kan de eksisterende rensningsanlæg generelt ikke følge med efterspørgslen, især fordi 
der i mange områder ikke sker nogen forhåndsadskillelse af regnvand, som forekommer i 
rigelige mængder i Galicien, og spildevand. Regueira Gómez appellerede til myndighederne 
om at gribe situationen an med dialog og deltagelse og samarbejde med foreningerne om at 
genoprette Ría de Vigos økologiske værdi og prioritere at genoprette flodmundingen gennem 
en tilstrækkeligt finansieret affaldsbehandlings- og vandrensningsplan. Medlemmerne fik 
forelagt et veldokumenteret bilag med billeder af forskellige angiveligt "sorte pletter" langs 
flodmundingens kyst, som senere blev konstateret ved selvsyn på sejlturen med 
myndighederne og andragerne. Philippe Boulland minder om, at myndighederne har forklaret, 
at disse rør ikke længere bruges, undtagen i forbindelse med kraftig regn for at lede 
strømmende vand væk. Medlemmerne observerede ikke nogen bortledning under besøget. 
Philippe Boulland forklarer endvidere, at medlemmerne – ledsaget af embedsmænd fra den 
galiciske regering, eksperter og andragere – fortsatte på en tur på over to timer på Ría de Vigo 
for at inspicere de steder, som kunne ses på denne måde, og som andragerne var bekymrede 
over. Båden sejlede hen til udledningsstedet for kloakudløbsledningen til det nuværende 
rensningsanlæg i Vigo, men der sås ikke en virkning på havoverfladen. Andragerne så også 
fra båden flere af de "sorte pletter", selv om der ikke blev konstateret spildevandsudledning på 
det tidspunkt. Ifølge Philippe Boulland kunne de således ved selvsyn konstatere, at 
spørgsmålene på behørig vis var taget op med både borgmesteren i Vigo og efterfølgende med 
den regionale regering.
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Som repræsentant for foreningen til beskyttelse af vigen San Simon påpegede Franco Antonio 
Lores over for medlemmerne, at lokalitetens status som en lokalitet af fællesskabsbetydning i 
Natura 2000-nettet ikke blev respekteret. Lores hævdede for det første, at den eksisterende 
AUCOSA-fiskemelsfabrik hælder spildevand direkte ud i havet, en praksis, som blev 
gennemført uden forudgående miljøkonsekvensanalyse. Navnlig i løbet af sommeren 
forekommer der klager over den dårlige lugt. For det andet advarede andrageren om, at 
beskyttelsen af lokaliteten af fællesskabsbetydning i vandniveau er truet af udvidelsen af 
havnen i Vigo, som har til formål at gøre plads til mere containertrafik, idet ingen af disse 
havde været genstand for en reel miljøkonsekvensvurdering, som tog højde for det beskyttede 
områdes sårbarhed. Philippe Boulland understreger, at en domstolsafgørelse fra den galiciske 
højesteret bekræftede lovligheden af udvidelsen af havnen i Vigo. Andrageren advarede om 
den skadelige virkning af at flytte containere med store kraner og hævdede endvidere, at det 
ryddede område i lyset af den stærkt faldende aktivitet som følge af krisen kunne udlægges til 
andre formål, som f.eks. en parkeringsplads til de besøgende i naturområdet. Endelig satte 
andrageren spørgsmålstegn ved gyldigheden af noget af den dokumentation, som de relevante 
industrier havde indgivet for at begrunde deres aktiviteter.

Ricardo Prego, som er kemisk oceanografisk videnskabsmand ved det spanske nationale 
forskningsråd (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) og medforfatter til de 
førnævnte studier, informerede medlemmerne om vandets kredsløb i flodmundingerne, som 
afhænger af nordenvinden, tidevandet og vandstrømmene ved forskellige temperaturer –
varmere udgående ferskvand og koldere indgående havvand – med mere eller mindre 
intensitet i vandets udveksling, afhængigt af sæsonen. Han havde målt ændringer i 
aflejringerne af giftige metaller, som var blevet reduceret i nærheden af rensningsanlæg, men 
øget i andre områder. Han identificerede perioder, hvor forureningen efter kraftige regnskyl 
medførte, at der blev pumpet store mængder ubehandlet affald ud i flodmundingen, hvilket 
over tid medførte en ophobning af giftige stoffer i slammet og aflejringerne i 
flodmundingsområdet. 

Flodmundingen i Vigo i Galicien har en højere produktivitet og en hurtigere fornyelsesgrad 
end de fleste andre flodmundinger, og genopretningen af arter skønnes at ligge 10 % over 
gennemsnittet. Ikke desto mindre er flodmundingen sat under stadig større pres som følge af 
befolkningstilvæksten og den stigende økonomiske aktivitet.

Andre andragere understregede disse punkter, navnlig Angeles Pequeño Prado og Eliseo 
Baluja, som var kritiske over for udvidelsen af rensningsanlægget ved Lagares-flodens 
munding, som de sagde i sig selv var et beskyttet vådområde. Myndighederne benægter dette. 
De havde allerede været kritiske over for det første anlæg og hævdede, at det ikke have virket 
korrekt til trods for de 30 mio. EUR, som det havde modtaget i EU-støtte. I stedet for en 
omfattende udvidelse af et eksisterende rensningsanlæg med alle de negative indvirkninger på 
det omkringliggende naturområde samt boligområder og skoler gav andragerne deres støtte til 
en lang række mindre rensningsanlæg, herunder nogle længere væk fra selve flodmundingen, 
for at aflede spildevandet. Andragerne argumenterede for at oprette et netværk af 
opsamlingsanlæg for at undgå et sammenbrud, at hele rensningsnetværket gik ned, som i dag 
betyder, at en blanding af regnvand, spildevand og industrispildevand løber ud i 
flodmundingen. Pequeño Prado, som er datter af den oprindelige andrager fra 1999, fortalte, 
at de ikke havde været i stand til at tilkendegive deres holdning direkte, da spørgsmålene 
første gang blev drøftet med lokale og regionale myndigheder, selv om de siden havde været 
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vidner til, hvordan vandressourcerne er blevet ødelagt, og ørreder, frøer og andre padder er 
forsvundet. Pequeño Prado henviste navnlig til, at hele skoven Amial eller Carrasqueira, som 
er et beskyttet habitat og engang kandidat til at blive en lokalitet af fællesskabsbetydning (en 
proces, som aldrig blev afsluttet), for nylig blev ødelagt, blot et par dage inden 
undersøgelsesmissionen, som følge af det offentlige arbejde med at udvide anlægget. 
Endvidere blev visse husholdninger eksproprieret fra deres hjem for at gøre plads til det nye 
anlæg, og folks holdninger var blevet ignoreret, fortalte hun. Andrageren anfægtede endvidere 
den videnskabelige eksperts data om vandudskiftning og hævdede, at en fuld oprensning 
ifølge foreningens tekniske ekspert tog mellem fem og otte år.

Delegationens medlemmer mødtes derefter alene med Vigos borgmester, Abel Caballero 
Alvarez. Borgmestrene fra Cangas, Moana, Soutomaior, Redondela og Vilaboa var ligeledes 
til stede, men fik ikke mulighed for at tage ordet på grund af tidsmæssige begrænsninger.

Borgmesteren understregede, hvor vigtig flodmundingen var for regionens eksistens, og 
hvordan Vigo i den seneste tid hurtigt havde udviklet sig betragteligt omkring flodmundingen. 
Med 300 000 indbyggere (420 000 med industriområderne) og en endnu større befolkning i 
turistsæsonen anerkendte borgmesteren, at områdets krav med hensyn til affaldsbehandling og 
-forvaltning ikke var blevet opfyldt inden for tidsrammen. Han understregede imidlertid, at 
der i hans tid som borgmester og i samarbejde med nabokommunerne var gjort et stort stykke 
arbejde for at rette op på situationen og forbedre miljøet i hans by og i området omkring 
flodmundingen. Han henviste til det nye rensningsanlæg, som var under opførelse 
(delegationen besøgte senere anlægget) med finansiel bistand fra EU fra 
Samhørighedsfonden: EUR 112 mio. – 48,69 % af de samlede omkostninger. Philippe 
Boulland specificerer også, at 104 mio. EUR – 45,37 % af de samlede omkostninger –
kommer fra Xunta de Galicia og 14 mio. EUR – 5,94 % af de samlede omkostninger –
kommer fra byen Vigo, og viser et tæt samarbejde mellem nationale, regionale og lokale 
myndigheder1.

Byggeperioden for det nye rensningsanlæg strækker sig over mere end tre år, og et foreløbigt 
anlæg vil blive idriftsat ved årets udgang. Det nye anlæg er udformet med den nyeste 
teknologi og miljømæssigt bæredygtige funktioner til biologisk behandling af affald og 
desinficering deraf. Borgmesteren informerede endvidere medlemmerne om nedlægningen af 
omkring 150 km spildevandsrør i kommunen, som adskiller spildevand fra regnvandskanaler. 
Med denne og andre foranstaltninger understregede borgmesteren sit tilsagn om at oprense 
vandområdet.

Nogle af medlemmerne satte imidlertid spørgsmålstegn ved den store forsinkelse med hensyn 
til at nå til dette trin – en sag, hvor Domstolen havde afsagt dom imod Spanien i april 2011 
efter en overtrædelsesprocedure, som havde varet adskillige år – og de lokale borgergruppers 
manglende deltagelse i høringsprocessen, idet en af andragerne er en forening, som i over 20 
år har forsøgt at iværksætte sådanne foranstaltninger, og hvis medlemmer omfatter mange 
eksperter og akademikere.

Borgmesteren svarede ved at anføre, at rensningsanlægget og mange andre projekter alle 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Dette dokument indeholder 
vigtige tekniske oplysninger om det rensningsanlæg, som er under opførelse.
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krævede samfinansiering fra regionen og de spanske myndigheder i Madrid, og det havde 
ikke været muligt, selv ikke i opsvingsperioden, at opnå prioritering af disse projekter – selv 
EU-finansieringen skulle de spanske centrale myndigheder anmode om, og de havde i mange 
år forsømt denne vigtige infrastruktur og foretrukket mere tilsyneladende økonomisk 
fordelagtige muligheder. Selve rensningsanlægget havde krævet mere end to års forhandlinger 
i byrådet for at nå frem til en endelig afgørelse. Borgmesteren informerede medlemmerne om, 
at der var gennemført andre miljøprojekter for at rense strandene, herunder i byerne, og 
forbedre vandkvaliteten samt udvikle naturparkerne på øerne i flodmundingen i Vigo og 
genoprette klitterne. Han mente ikke, at udvidelsen af havnen i Vigo krævede en 
miljøkonsekvensvurdering (VVM), da risikoen for miljøskade var meget ringe i området, som 
allerede havde været forurenet med tungmetaller i over et århundrede. Philippe Boulland 
bemærker, at dette er tilfældet i enhver havn med intens maritim trafik.

Medlemmerne så en godt belyst udstilling om det nye rensningsanlæg og besøgte det 
eksisterende anlæg og det nye anlæg, som var under opførelse, og mødtes med nogle lokale 
borgere, som selv nu klagede over den stanken i deres kvarter fra det eksisterende anlæg. 
Ifølge Philippe Boulland var denne ikke mærkbar. Angelika Werthmann og Tatjana Ždanoka 
minder om, at andre klagede over, at gamle egetræer og andre træer var blevet fældet og hjem 
eksproprieret (i visse tilfælde under henvisning til bestemmelserne i Ley de Costas fra 1988) 
for efterfølgende at opføre det nye anlæg.

Andragerne var bekymrede over, at regnvand stadig blev blandet med spildevand, og 
udløbene var konstant fyldt med skidt og til fare for helbredet. Ifølge Philippe Boulland tog 
myndighederne hensyn til al kritikken, og de forklarede, at det nye rensningsanlæg lever op til 
de nyere standarder for behandling, og at det får kapacitet til at behandle alt spildevand, idet 
der også tages højde for de øgede mængder i forbindelse med kraftig regn. Endelig 
understregede nogle af medlemmerne behovet for en dialog mellem myndighederne og 
andragerne og opfordrede indtrængende borgmesteren i Vigo til at mødes med dem.

Møde med de regionale myndigheder i Galicien, Santiago de Compostela

Delegationen drog videre til Santiago de Compostela for at mødes med ministeren for miljø, 
territorial udvikling og infrastruktur, Augustín Hernández Fernández de Rojas, og ministeren 
for landbrugsanliggender og havet, Rosa Quintana Carballo, ledsaget af embedsmænd og 
eksperter.
I over to timer deltog medlemmerne i en meget åben og informativ række præsentationer og 
drøftelser, hvor de regionale myndigheder svarede på bekymringer fra nogle af medlemmerne, 
som fremlagde de forklaringer, som andragerne tidligere havde givet.

Ministeren indledte med at informere medlemmerne om, at den galiciske kyst- og 
flodforvaltningsplan – et vigtigt krav i EU's vandrammedirektiv – endelig var blevet godkendt 
i september 2012 – også under pres fra en afgørelse fra Domstolen, som fordømte Spanien for 
ikke at have gennemført EU-retten, hvilket skulle have været gjort flere år tidligere. Galicien 
er stadig kun den anden selvstyrende region i Spanien, som har gjort dette.

Ministeren viste vilje fra de galiciske myndigheders side til at rette op på situationen, som 
med hensyn til spildevandsforvaltning havde ført til alvorlige overtrædelser af EU-retten i 
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årenes løb. Han beskrev regeringens planer frem til 2015, herunder opførelse af opsamlings-
og pumpestationer og sikring af overensstemmelse med direktivet om rensning af spildevand. 
Han understregede programmets betydning med hensyn til at forvalte spildevand og forbedre 
miljøet, hvilket var nødvendigt for at tiltrække flere turister, udvikle akvakultursektoren og 
skabe flere arbejdspladser. Planer om oprensning af flodmundingerne er under udarbejdelse 
ved hjælp af it-modeller og andre overvågningsmetoder rettet mod de mest sårbare områder. 
Mange dele af flodmundingerne var i udsøgt stand med en skaldyrsproduktion af høj kvalitet 
og beskæftigelse af 8 000 mennesker, mens andre var blevet forringet og skulle renses op. 
Han understregede, at fortsat finansiering fra EU er vigtig i denne forbindelse ligesom 
effektiv gennemførelse af princippet om, at forureneren betaler.

Embedsmænd beskrev klassificeringen af flodmundingerne i A-, B- og C-zoner1 baseret på 
ugentlige overvågningsdata for vandkvaliteten fra 134 kontrolzoner for at sikre kvaliteten af 
skaldyr og akvakulturproduktion samt teknisk og rensningsmæssig kontrol af hele kystzonen 
og strandene. Resultaterne kan ses på webstedet for ministeriets teknologiske institut for 
havkontrol (Instituto Tecnolóxico para o control do medio mariño, Intecmar2) og formidles til 
fiskerisammenslutningerne. Hun anførte, at de relevante EU-direktiver om kvalitetskrav til 
skaldyrvande derfor er fuldt ud overholdt3. Af de aktuelle 134 kontrolzoner er 33 zoner 
(24,63 %) på grundlag af biotoksiner, mikrobiologiske niveauer, kemisk forurening og 
kulbrinteforurening klassificeret som "A"-zone, og de må sælge skalfisk fanget i disse zoner 
direkte til konsum – hvilket sikrer højere indtægter for såvel producenter som lokaløkonomi4. 
På den anden side er 85 zoner klassificeret som "B"-zone (63,43 %), hvilket betyder, at 
skaldyr skal behandles i et rensningscenter, inden de bringes i omsætning, for at overholde 
sundhedsstandarderne, og endelig er 16 zoner klassificeret som "C"-zone (11,94 %), hvilket 
betyder, at producenterne skal genudlægge skaldyrene i en lang periode, mens de 
varmebehandles eller behandles mikrobiologisk. Philippe Boulland understreger, at der fra 
2009-2013 er sket en forbedring i 31 zoner (med et areal på 212,18 km2), og i ni zoner er der 
sket en forværring (med et samlet areal på 8,37 km2).
Endvidere påpeger Philippe Boulland, at de regionale myndigheder i den tilsendte 
dokumentation understreger, at indsatsen inden for rensning og behandling har en positiv 
virkning på klassificeringen med en forbedring på 25,2 % i løbet af de sidste fire år inden for 
produktion af toskallede bløddyr. Endvidere påpegede myndighederne Intecmars fortrinlige 
funktionsniveau, som bekræftes af Kommissionens GD SANCO i dens endelige rapport om 
en undersøgelse udført i Spanien fra den 10.-21. oktober 2011, som konkluderer, at "det 
kontrolsystem, der er indført i Galicien, som står for 96 % af den nationale produktion af 
toskallede bløddyr, er i overensstemmelse med EU-lovgivningen."

Nogle medlemmers største bekymring i de efterfølgende drøftelser vedrørte den store forskel 
på de oplysninger og data, som myndighederne formidlede, og de forskellige andrageres 
opfattelse. Det bør endvidere bemærkes, at andragerne gentagne gange klagede over 

                                               
1 Denne klassificering stemmer overens med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. 
april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til 
konsum.
2 http://www.intecmar.org/
3 Ministeriet forelagde delegationens medlemmer den fulde dokumentation vedrørende afgrænsningen af de 
forskellige zoner og overvågningsresultaterne.
4 Angelika Werthmann og Tatjana Ždanoka finder det værd at bemærke, at kun 33 (under 25 %) ud af de 
nuværende 134 overvågede zoner er blevet klassificeret som ”A-zoner”.
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vanskeligheder med at få adgang til oplysninger og data til trods for, at myndighederne 
oplyste, at Intecmars websted har mere end 7 000 unikke brugere, modtager en million 
forespørgsler om måneden og oplyser om alle de bekendtgjorte beslutninger, som vedrører 
ændringer i produktionszonerne

Myndighederne anerkendte disse bekymringer og understregede igen de store forbedringer, 
som havde fundet sted, og som stadig fandt sted, herunder navnlig omledning af spildevand 
fra flodmundingen til rensningsanlæg, som der var kommet mange flere af inden for de 
seneste 15 år, selv om der ind imellem var problemer med vedligeholdelsen. Ikke desto 
mindre understregede myndighederne den ringe risiko for fiskeri og skaldyrsfiskeri, idet over 
99 % af vandet omkring flodmundingen i O Burgo, som delegationen skulle besøge den 
efterfølgende dag, er behandlet korrekt.

Nogle af medlemmerne svarede ved at spørge ind til niveauet af industriforurening og giftige 
materialer i aflejringerne nær havne og industriområder, som siges at være 10-15 gange højere 
end niveauerne på åbent hav ifølge det nationale spanske forskningsråd (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC). Andre ville gerne vide, hvilke planer eller projekter der 
fandtes for udgravning og oprensning af slammet og aflejringerne i mange dele af 
flodmundingerne, som delegationen efterfølgende besøgte.

Ministeren svarede ved at understrege, hvordan EU havde medvirket ved at give 
myndighederne tilladelse til at opstille opsamlingsbassiner og rensningsanlæg i regionen for at 
forhindre forurening af vandvejene, herunder vandområdet Lagares.
Philippe Boulland noterer sig, at myndighederne mener, at andragernes og myndighedernes 
forskellige synspunkter vedrørende de pågældende forbedringer og de nuværende planer 
skyldes, at myndighedernes kontrol og offentliggørelse af data er strengere og mere 
gennemsigtig end tidligere, og at de har indført højere krav til anvendelsen af vand, samt at 
samfundet er mere opmærksom tidligere. Under alle omstændigheder understregede de, at 
forureningen var blevet mindre på grund af den gradvise opførelse af rensningsanlæg og øget 
kontrol med industrielle emissioner.

Møde med andragere, anlægget i Reganosa (Ría de Ferrol)

Delegationen fortsatte til en terminal til flydende naturgas (LNG) og et forgasningsanlæg, 
som var blevet opført i nærheden af Mugardos, Ferrol1. De lokale indbyggere udtrykte 
bekymring, ikke kun på grund af situationen med terminalen, som de fortalte medlemmerne 
var opført ulovligt der, eftersom en afgørelse fra højesteret fra 2008 ikke var blevet overholdt. 
Philippe Boulland påpeger, at lovligheden af tilladelsen til opførelse af anlægget i Reganosa 
er blevet bekræftet ved dommene fra højesteretten i Madrid af 12. november 2012 og af 30. 
april 2013. Andragerne anførte ganske vist, at terminalen ifølge planerne, da de blev 
udarbejdet, skulle placeres i et mere afsidesliggende område, nemlig den eksterne havn, hvor 
de mere potentielt farlige og forstyrrende industriaktiviteter skulle ligge, men planerne var
blevet ændret uden en passende høring. Dette har konsekvenser for den korrekte 
gennemførelse af VVM-direktivet samt IPPC-direktivet. Nogle af andragerne hævdede 
endvidere, at den ændrede placering blev aftalt som følge af uretmæssig påvirkning fra private
byspekulanter i stedet for at tage udgangspunkt i den offentlige interesse. Philippe Boulland 

                                               
1 Andragende 1322/2007.
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understreger, at denne påstand blev fremsat, uden at der blev fremlagt bevis herfor.
Anlægget, som indeholder op til 150 000 t eller 1 800 m3 gas, svarende til 2 gigaton, ligger nu 
100 meter fra de nærmeste huse og kun 1 km fra byen Ferrol. Vand fra flodmundingen 
anvendes på anlægget og pumpes tilbage uden tilstrækkelig rensning, hævdede de, i en 
mængde svarende til omkring 1 000 t/dag. 
Philippe Boulland understreger, at de ansvarlige fra Reganosa, myndighederne samt 
Kommissionen mener, at alle prøver viser, at temperatur- og kvalitetsstandarderne er 
overholdt i nærheden af anlægget.

Andragerne hævdede, at der manglede bestemmelser om nødevakuering i tilfælde af en 
ulykke på anlægget, hvilket de regionale myndigheder senere bestred. Philippe Boulland 
minder om, at myndighederne rent faktisk understregede, at beredskabsplanen var blevet 
godkendt i henhold til de gældende bestemmelser. Hvad angår de retlige aspekter af 
placeringen af forgasningsanlægget, understregede de også, at dette var blevet løst ved 
domstolene, ligesom Kommissionen havde forstået. Philippe Boulland fremhæver navnlig, at 
dommen fra højesteretten i Madrid af 12. november 2012 bekræftede, at miljøbehandlingen af 
projektet og placeringen i Mugardos fremviste "beskyttelsesvilkår", "volumenforøgelse" og 
"effektivitet", som gjorde anlægget hensigtsmæssigt.
Nogle af medlemmerne var ikke desto mindre foruroligede over, at udsigten fra nogle huse 
meget tæt på terminalen bliver ødelagt af betontankene med gas ikke langt fra 
flodmundingens kystlinje. Philippe Boulland bemærker, at nogle huse blev købt og erhvervet 
af Reganosa-anlægget. Andragerne anførte endvidere, at der ikke er udarbejdet en klar 
nødplan for de fartøjer, som transporterer gas, og som ved lavvande sidder fast i den indre del 
af flodmundingen. De siger, at de også lider under lugten af gas fra anlægget, afhængigt af 
vindretningen. Ifølge Philippe Boulland var der ikke nogen mærkbar lugt i området. 
Andragerne hævdede endelig, at anlægget slet ikke er nødvendigt, da der findes en ringe brugt 
gasrørledning, som er forbundet med anlægget i Tui i det nordlige Portugal. Philippe Boulland 
minder om, at myndighederne understregede, at der både er behov for Reganosa-anlægget og 
rørledningen til energiforsyningen til Galicien.

Møde med andragere, Ría do Burgo

Medlemmerne gik på promenaden langs flodmundingen ved O Burgo og videre til en 
afgangsbro, hvor slammet var målt til at være næsten to meter tykt. Anlæggelsen af 
promenadeområdet og de omkringliggende bygninger havde krævet store finansielle 
investeringer, men kysten og miljøet omkring flodmundingen i dette område syntes ikke at 
have været genstand for nogen overvejelser. Et andet sted gik en mand med beskyttelsestøj 
ned af en trappe og stod hurtigt i slam til lårene. Han kom kun ud af mudderet med meget 
besvær og med en hel del hjælp. Philippe Boulland påpeger, at dette område dog ligger ret 
langt væk fra skaldyrs- og fiskeområdet. Medlemmerne fik at vide, at en mand tidligere var 
omkommet i nærheden, da han ikke kunne slippe væk fra tidevandet og var druknet. Ifølge 
Philippe Boulland viste yderligere beviser, at manden var langt væk fra den tilladte zone for 
"marisqueros".

Flodmundingen var engang spredt ud over 1,2 km2 fint, hvidt sand. Nu er området fyldt med 
slam – ifølge Philippe Boulland er dette kun bekræftet i det besøgte område. Ifølge Angelika 
Werthmann og Tatjana Ždanoka er den gennemsnitlige højde på 1,10 meter. Andragerne 
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hævder, at det kræver både miljømæssige og økonomiske interesser at genoprette kvaliteten i 
flodmundingen. Som Philippe Boulland præciserer, er beskæftigelsen i fiskerisektoren ifølge 
dokumenterne fra Confraría de Pescadores A Coruña her faldet de sidste 45 år fra 2 600 til 
kun 150 personer. Myndighederne hævdede, at den samlede mængde spildevandsslam er 
faldet, og Philippe Boulland minder om, at mange skaldyrslavvandområder er forbedret fra C 
i 2010 til B i 2012, hvilket betyder, at vandkvaliteten er ved at blive bedre.
Til trods herfor peger andragerne på, at store dele af fiskeområderne for bløddyr og muslinger 
i stadig større grad invaderes. I 2007 ophørte al fiskeri i sektoren fra den ene dag til den 
anden, og 150 lokale "mariscadores" mistede deres eksistensgrundlag, da området blev 
klassificeret som "C"-zone af myndighederne1. Fiskerisammenslutningen opfordrede til en 
specifik genopretningsplan for at genoprette områdets miljømæssige integritet, da området 
historisk er meget smukt med et rigt plante- og dyreliv samt talrige arter af trækfugle, men 
meget af dette nu er reduceret. Som svar på andragernes påstande bemærkede de regionale 
myndigheder, at der inden for de seneste år var blevet udbetalt offentlig støtte som 
supplement til de faldende indtægter som følge af færre fiskeriaktiviteter. 

Medlemmerne fik lov at sejle ud på en fiskers flåde, så de kunne se området fra vandsiden. 
Philippe Boulland forklarer, at andragerne har nægtet myndighederne adgang til båden, selv 
om pladsen var begrænset. Andragerne virker oprørte over situationen, men synes også at tage 
den for givet efter flere års inaktivitet fra myndighedernes side. Ifølge Angelika Werthmann 
og Tatjana Ždanoka virker det som om, at folk har opgivet håbet om, at dette område 
nogensinde bliver renset.

Nogle af medlemmerne forhørte myndighederne om disse forhold og spurgte, hvad der 
specifikt skulle gøres ved situationen, som så længe var blevet forsømt. De forhørte sig også 
om sammensætningen af mudderbankerne og slammet, eftersom andragerne frygtede, at hele 
området var stærkt forurenet. Formanden for O Burgos beboerforening fortalte om sin frygt 
for børnenes sikkerhed i området på grund af mudderet og den giftige kyst. Hver dag gør 
forureningen flodmundingen mindre produktiv og mere beskidt at bade i, sagde han. 
Situationen kræver omgående og store indgreb, hvis området skal have en chance for at 
overleve og få sine "A"-klassificeringer tilbage til skaldyrsproduktionsområderne. Philippe 
Boulland påpeger, at der ikke desto mindre er adgang til nye fiskeriområder fra nu af.

Nogle af medlemmerne udtrykte bekymring over, at myndighederne tilsyneladende havde 
reageret alt for passivt på problemet med ophobningen af så dybe aflejringer. Det var vigtigt, 
at der fandtes tilstrækkeligt mange rensningsanlæg i forhold til befolkningen og 
industrigrundlaget og i overensstemmelse med direktivet om rensning af spildevand (Rådets 
direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991), hvilket langt fra var tilfældet tidligere.

Philippe Boulland tilføjer, at myndighederne sagde, at det arbejde, der er udført på området, i 
dag muliggør korrekt forvaltning af 99,14 % af alt spildevand og regnvand, der oparbejdes i 
området til behandling på det nye anlæg i Bens, som allerede er taget i brug, og som har 
forbedret klassificeringen af skaldyrsbanker. Endvidere minder Philippe Boulland om, at der 
allerede var planlagt nye investeringer for yderligere at øge rensningens effektivitet, og der 
blev foretaget en undersøgelse af slammet i mundingen for at afgøre, hvordan det skal 
behandles. Han bemærker ligeledes, at myndighederne også gav udtryk for stærk uenighed i, 

                                               
1 Arkiverne i Çonfraría de Pescadores A Coruña. Den 13. februar 2013 Andragende 922/2010.
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at andragerne betvivler gyldigheden af analyserne af skaldyr, da de blev udført af et organ 
som Intecmar, der er en international kapacitet på dette område. Han erindrer endvidere om, at 
ministeriet for offentlige arbejder og transport er ved at gennemføre en undersøgelse af 
slammet, og at myndighederne minder om, at der også foreligger en rensningsplan for 
flodmundingen i Burgo.

Konklusion og anbefalinger

Denne mission fokuserede på de spørgsmål, som andragerne havde rejst, og som 
nødvendigvis vedrørte de dele af de galiciske flodmundinger, som er særligt påvirkede af 
forurening efter mange års laden stå til fra både de nationale, regionale og lokale ansvarlige 
myndigheders side. De er blevet påvirket af den hastigt voksende urbanisering og 
industrialisering, som ikke er blevet fulgt op af de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse 
af miljøet og sikring af korrekt affaldshåndtering. 

 Medlemmerne anerkender, at de offentlige myndigheder har gjort en indsats med 
hensyn til rensning, og at den har ført til forbedringer på en række områder. De 
anerkender også mere generelt de store fremskridt, der er sket siden 1980'erne, da der 
kun fandtes ét rensningsanlæg i Galicien i forhold til de nuværende 151 anlæg med en 
kapacitet på mindst 2 000 h-e.

 Medlemmerne ønsker at understrege, at skaldyrsindustrien fortsat trives i andre dele af 
flodmundingerne. Disse områders fortrinlige stand er imidlertid truet, hvis der ikke 
omgående gøres noget for at løse de problemer, der rejses i denne rapport.

 EU-Domstolens afgørelser mod Spanien gav det første indtryk af overtrædelsernes 
omfang samt forsinkelserne i gennemførelsen af EU-direktiverne. Medlemmerne 
kunne under deres besøg se, at de ansvarlige myndigheder gennemførte forbedringer 
og gjorde en indsats for at forbedre vandkvaliteten og bekæmpe forureningen. 
Medlemmerne har imidlertid konstateret, at regnvandet ikke altid er blevet behandlet 
korrekt i Vigo, men at anlægget i Vigo-Lagares, som er under opførelse, bør kunne 
imødekomme de seneste bekymringer vedrørende behandlingen af regnvand.

 Spildevandsforvaltningen i denne region kræver en samordnet og omfattende 
helhedstilgang, så akvakultur, fiskeri og fritidsaktiviteter kan blomstre og trives. Dette 
kræver investeringer i menneskelige og finansielle ressourcer.

 Reganosa-anlægget har fået alle de nødvendige tilladelser til dets aktiviteter. 
Medlemmerne lagde mærke til en vis nærhed til nogle huse.

 I O Burgo og Ferrol var nogle af medlemmerne chokerede over det dybe lag slam, 
som havde hobet sig op, og som påvirkede befolkningens hverdagsaktiviteter og den 
lokale beskæftigelse i så negativ grad. Der skal træffes foranstaltninger til at sikre 
vandkvaliteten med henblik på at nærme sig de bedste europæiske standarder.
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 Medlemmerne er overbeviste om, at de regionale myndigheder er klar over, at 
forureningen truer den lokale skaldyrsbaserede økonomi, og at myndighederne 
bestræber sig på at træffe foranstaltninger for at undgå yderligere forringelser. 
Medlemmerne opfordrer dem til mere aktiv investering for at nå dette mål.

 Flodmundingen i O Burgo skal omgående oprenses ved hjælp af omfattende og 
korrekt dræning af de mest påvirkede bugter og indløb. Det er også i 
lokalbefolkningens interesse fortsat at gennemføre videnskabelige analyser af slammet 
og tømningen deraf, også af hensyn til den fremtidige økonomiske udvikling og 
genopretning af området. 

 De regionale og lokale myndigheder bør aktivt søge at arbejde mere med lokale 
samfund og foreninger fra civilsamfundet, som selv arbejder for at forbedre miljøet og 
sikre et pragmatisk og praktisk samarbejde med dem. Medlemmerne er overbeviste 
om, at dette er muligt og nødvendigt under de omstændigheder, som er observeret i de 
besøgte områder, og at der er tilstrækkelig goodwill til at fremme genopretningen af 
nogle dele af flodmundingerne.

 EU bør i sine drøftelser med de spanske myndigheder om det fremtidige og tekniske 
samarbejde gennem Samhørighedsfonden (indtil udgangen af 2013) og 
strukturfondene (EFRU og ESF) være forberedt på at yde den nødvendige finansielle 
støtte, som kan gøre det muligt for regionen Galicien at prioritere sine programmer og 
projekter mere effektivt til fordel for oprensningen af flodmundingerne og deres 
bagland, at forbedre spildevandsforvaltningen betydeligt og genetablere 
kystområdernes naturlige skønhed.

Henstillinger

I Vigo

takker andragerne for at have indgivet andragender til Udvalget for Andragender siden 1999 
om vandkvaliteten i Galicien;

beklager de spanske myndigheders forsinkelse med hensyn til gennemførelsen af artikel 3 og 
artikel 4 i direktiv 91/271/EØS og artikel 5 i direktiv 79/923/EØS, som opvejes af de galiciske 
myndigheders bestræbelser på at sikre overholdelsen af EU-retten på alle niveauer i Vigo-
bugten; 

opfordrer til, at støtten fra EU fortsat målrettes mod forskning og bevaring af en passende 
vandkvalitet, uanset om vandet skal anvendes i industrien eller til lokalt forbrug;

understreger de forskellige ansvarlige myndigheders bestræbelser på at forbedre 
skaldyrvandenes kvalitet og behandlingen af spildevand fra byområder med over 15 000 
indbyggere;

mener, at det eksisterende anlæg i Vigo ikke på fyldestgørende vis opfylder de lokale behov; 
er derfor af den opfattelse, at det nye rensningsanlæg i Vigo-Lagares, som er under opførelse, 
er løsningen på problemet vedrørende behandlingen af spildevand, da det har kapacitet til at 
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behandle 800 000 personækvivalenter i et byområde, der i sommerperioden skønnes at have 
466 230 indbyggere; minder om rensningsanlæggene i Vigo-Teis, Redondela, Arcade-
Soutomaior, Vilaboa, Moana og Cangas, som har behandlingskapacitet til 924 821 indbyggere 
eller dobbelt så mange indbyggere som i Vigo-bugten;

mener, at det nye rensningsanlæg lever op til vandstrømmene i perioder med regn og 
forhindrer, at der udledes ikke-behandlet vand på grund af den reducerede kapacitet i det 
nuværende rensningsanlæg i Vigo; tilføjer, at det rensningsanlæg i Vigo, som er under 
opførelse, vil leve op til de nyeste standarder for behandling af vand og samtidig tage højde 
for de lokale beboeres krav, f.eks. både hvad angår at holde lugten inde i anlægget eller 
integration af installationer i landskabet; 

ønsker, at fristen for færdiggørelsen af arbejdet med rensningsanlægget, som er fastsat til den 
31. december 2015, overholdes;

beklager, at nogle andragere betvivler tallene og oplysningerne fra det teknologiske institut 
for kontrol med havmiljøet i Galicien (Intecmar), idet rapporten fra det britiske 
levnedsmiddel- og veterinærkontor fra oktober 2011, som er nævnt i rapporten fra GD 
SANCO 2011-8881, understreger, at "det kontrolsystem, der er indført i Galicien, som står for 
96 % af den nationale produktion af toskallede bløddyr, er i overensstemmelse med EU-
lovgivningen";

minder om, sådan som visse andragere ønsker, at en udviklingsplan for kysten, som er 
godkendt af Rådet for Galiciens selvstyreregering den 10. februar 2011, fastsætter en 
territorial og bymæssig udvikling, der tager hensyn til behovet for bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer og er blevet omtalt i FN's program for bolig- og bebyggelsesmiljø, hvor 
planens indhold betegnes som "god miljøpraksis"; 

I Ferrol

bemærker, at Reganosa-anlægget har fået alle administrative tilladelser til opførelsen og 
driften af terminalen, i dette tilfælde den forudgående administrative tilladelse ledsaget af en 
positiv udtalelse om terminalens virkning på miljøet af 11. juni 2001, driftstilladelse til 
terminalen den 13. februar 2004 og endelig dokumentet om ibrugtagning den 7. november 
2007;

bemærker, at de spanske domstole har afvist alle ansøgernes sagsanlæg mod Reganosa-
anlægget, undtagen klagen over ændringen af Mugardos-kommunes byplan, som for øvrigt 
blev godkendt den 13. juni 2012 ved en ny administrativ procedure i overensstemmelse med 
kravene i højesterets dom af 12. maj 2012;

noterer sig, at Kommissionen har bekræftet, at Reganosa har opfyldt alle de relevante retlige 
krav, og særlig de miljømæssige krav, er blevet opfyldt;

noterer sig andragernes bekymringer over LNG-tankskibes adgang til Reganosa-anlægget; 
minder i denne forbindelse om, at Q-Flex-tankskibene, som var de største LNG-tankskibe i 
verden indtil 2010, har adgang til terminalen i henhold til den gældende standard ROM 3.1-
99; 
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noterer sig nogle lokale indbyggeres bekymring over Reganosa-anlægget, hvad angår 
muligheden for en ulykke på stedet; mener imidlertid, at der er blevet udarbejdet 
evakueringsprocedurer og ordninger for håndtering af en eskalerende situation i tilfælde af en 
industriulykke, således som Kommissionen har anført;

tilføjer, at lokalbefolkningen og redningstjenester er blevet tilknyttet procedurerne i 
forbindelse med udarbejdelsen af den eksterne beredskabsplan, såsom pensionistforeningen 
"Pinabeta", sammenslutningen af lokale beboere "Casas Baratas", Casino Mugardes, 
sammenslutningen af fiskere fra Mugardos, det officielle fodboldhold, som repræsenterer 
Galicien, samt adskillige skoler;

beklager, at nogle lokale beboere gennem pressen i dagbladet El Pais den 14. august 2008 
afviste at deltage i det informationsmøde, som Reganosa organiserede for at svare på 
beboernes spørgsmål;

anbefaler de lokale beboere, som føler, at de er blevet holdt i uvidenhed om anlægget, at 
tilmelde sig et gratis besøg organiseret af Reganosa på følgende e-mailadresse: 
comunicacion@reganosa.com; minder om, at mellem andet halvår af 2007 og 2012 besøgte 
over 5 000 personer anlægget (heraf mange studerende);

I Burgo

anbefaler, at myndighederne – til trods for at medlemmerne kun har besøgt en lille del af 
Burgo-bugten – hurtigst muligt gør noget ved ophobningen af slam i Burgo-bugten;

understreger, at de igangværende analyser af slammet samt detaljerne i projekterne med 
hensyn til fjernelse af slammet er offentliggjort af CEDEX (centret for undersøgelse af og 
forsøg med offentlige arbejder), som hører under ministeriet for offentlige arbejder og 
transport, og at der på grundlag af den kemiske sammensætning af slammet vil blive truffet 
passende foranstaltninger til at fjerne det med henblik på at undgå forurening af 
overfladevandet;

opfordrer indtrængende myndighederne til at øge deres bestræbelser på at forbedre 
vandkvaliteten;

opfordrer til investering i foranstaltninger til forbedring af vandkvaliteten og navnlig til at 
opgrave slammet og behandle det forurenede slam. 


