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Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Οι rías της Γαλικίας είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και τη βιωσιμότητα της περιοχής 
ως τοποθεσίας φυσικού κάλλους, ως οικιστικών κέντρων και ως ουσιαστικής πηγής εσόδων 
από τη βιομηχανία, την αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και τον τουρισμό. Η οικολογική και 
περιβαλλοντική τους ακεραιότητα δέχεται ισχυρές πιέσεις τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της 
επιτάχυνσης της αστικοποίησης και της ανάπτυξης της βιομηχανίας.

Ιστορικά, η στρατηγική τους θέση και ο γεωλογικός και γεωμορφολογικός τους χαρακτήρας 
πάντοτε προσέλκυε τους ανθρώπους σε αυτήν την περιοχή· παρείχε επίσης ασφαλείς λιμένες 
για βάρκες και πλοία, ευνοώντας την κοινωνική ανάπτυξη της ενδοχώρας. Η θέση του 
Santiago de Compostela ως τρίτου σημαντικότερου κέντρου χριστιανικού ενδιαφέροντος 
στον κόσμο και ως πολιτικής έδρας της περιφέρειας της Γαλικίας, καθώς και το εμπορικό και 
βιομηχανικό αστικό κέντρο του Vigo, συνδέονται με την ύπαρξη των rías.

Στην άνω και στην κάτω Γαλικία υπάρχουν περίπου 16 rías. Κατά τη διάρκεια της 
διερευνητικής επίσκεψης τα μέλη της αντιπροσωπείας εξέτασαν τους προβληματισμούς των 
κατοίκων σχετικά με τα επίπεδα της ρύπανσης και μόλυνσης στις rías του Vigo 
(συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Ensenada de San Simón, ενός τόπου που ανήκει στο 
δίκτυο Natura 2000) και του O Burgo, όπως αυτοί εκφράστηκαν μέσω των αναφορών τους 
προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο1. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αναφέροντες 
σχετικά με ορισμένες άλλες rías (Ferrol) σε λιγότερο επίσημη βάση προκειμένου να 
ακουστούν και οι δικοί τους προβληματισμοί. Οι εν λόγω αναφορές θα εξετασθούν με 
περισσότερο ενδελεχή τρόπο από την Επιτροπή Αναφορών στο μέλλον.

Η Ισπανία, όπως και όλες οι χώρες της ΕΕ, υποχρεούται να σέβεται και να εφαρμόζει τις 
οδηγίες της ΕΕ· στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής 
Αναφορών ενδιαφερόταν κυρίως να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς των αναφερόντων ότι 
ορισμένες σημαντικές οδηγίες, μεταξύ των οποίων η οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, η 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η οδηγία 
για τα οστρακοειδή, η οδηγία ΟΠΕΡ (Seveso), η οδηγία για τους οικοτόπους και η οδηγία 
ΕΠΕ, δεν εφαρμόστηκαν ορθά από τις εθνικές και τις περιφερειακές αρχές. Επομένως, οι 
βουλευτές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να συναντηθούν και με τις αρμόδιες αρχές σε 
περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, ώστε να ενημερωθούν από τις ίδιες σχετικά με το πώς 
αντιμετωπίζουν αυτές τις ανησυχίες και τι μέτρα λαμβάνουν ώστε να διασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πράγματι κινήσει αρκετές διαδικασίες επί παραβάσει κατά της 
Ισπανίας (καθώς και κατά πολλών άλλων ευρωπαϊκών χωρών) με την κατηγορία ότι δεν 
τηρούν κάποιες από τις εν λόγω οδηγίες. Αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών ήταν να κρίνει 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι η Ισπανία παραβίασε την οδηγία για τα οστρακοειδή το 2005 
(υπόθεση C-26/04), την οδηγία για τα αστικά λύματα το 2011 (υπόθεση C-343/10) και την 
οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα το 2011 (υπόθεση C-403/11).

Πρώτον, ο ορισμός των rías αποτελεί σημαντικό στοιχείο προκειμένου να κατανοήσει κανείς 
για ποιον λόγο η οικολογία αυτών των περιοχών είναι εύθραυστη και προβληματική. Ως ría

                                               
1 Κατάλογος αναφορών που εξετάσθηκαν: βλέπε πρόγραμμα και παραρτήματα.
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ορίζεται ένας στενός κολπίσκος που εκτείνεται από την ακτογραμμή προς την ενδοχώρα και 
σχηματίζεται όταν μια κοιλάδα υπερχειλίζει μονίμως λόγω της αύξησης της στάθμης των 
θαλάσσιων υδάτων, μια εγκιβωτισμένη ποτάμια κοιλάδα όπου η ζώνη του ποταμόκολπου 
μετακινείται ανάλογα με τις κλιματικές μεταβολές και την ένταση των υδάτινων ρευμάτων. 
Στις rías της Γαλικίας μόνο το εσωτερικό τμήμα μπορεί να θεωρηθεί ποταμόκολπος όπου οι 
βασικές διαδικασίες των ποταμόκολπων, δηλαδή η αλληλεπίδραση μεταξύ θαλάσσιων 
υδάτων και εισερχόμενων ποτάμιων υδάτων, περιορίζονται στις εσώτερες, σχετικά 
περιορισμένης έκτασης, υφάλμυρες ζώνες1. Ο Philippe Boulland επισημαίνει ότι ο βυθός των 
rías διαθέτει περισσότερο ποτάμια παρά θαλάσσια δυναμική, περιλαμβάνοντας ιζήματα και 
λάσπη.

Η περίκλειστη φύση τους, η κυμαινόμενη ροή υδάτων και τα παλιρροιακά τους 
χαρακτηριστικά τις καθιστούν ευάλωτες στη ρύπανση και τη μόλυνση. Σύμφωνα με 
εμπειρογνώμονα που συγκαταλέγεται στους αναφέροντες, το χρονικό διάστημα που 
απαιτείται για να κυκλοφορήσουν τα ύδατα και να εκρεύσουν από τη ría στη θάλασσα 
διαρκεί μεταξύ επτά και τριάντα ημερών.

Μεγάλη ανησυχία προκαλεί στους αναφέροντες η ύπαρξη τοξικών λυμάτων, μεταξύ των 
οποίων πολυχλωριωμένα διφαινύλια και βαρέα μέταλλα, που φέρεται ότι έχουν εντοπιστεί 
στα ιζήματα της ría και προέρχονται από βιομηχανικές απορρίψεις που δεν έτυχαν ασφαλούς 
επεξεργασίας ή αποθήκευσης· επίσης, η ύπαρξη οργανικών αποβλήτων από μη 
επεξεργασμένα οικιακά λύματα. Αυτή η κατάσταση όχι μόνο προκαλεί φόβους για την υγεία, 
αλλά επηρεάζει εμφανώς την τοπική αλιεία, τη βιομηχανία ιχθυηρών και υδατοκαλλιέργειας 
από την οποία εξαρτάται ο βιοπορισμός πολλών χιλιάδων ανθρώπων. Ωστόσο, ο Philippe 
Boulland υπογραμμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί βελτίωση όσον αφορά την 
επεξεργασία των βιομηχανικών και των οικιακών λυμάτων.

Οι βουλευτές θα ήθελαν να εκφράσουν τη βαθιά τους ευγνωμοσύνη τόσο προς τους 
αναφέροντες όσο και προς τις πολιτικές αρχές και το τεχνικό τους προσωπικό, οι οποίοι 
διευκόλυναν ιδιαιτέρως τις εργασίες της αντιπροσωπείας και επέδειξαν εξαιρετικά καλή 
θέληση και αφοσίωση κατά την εξέταση των ζητημάτων που έθεσαν ορισμένοι βουλευτές. Το 
παρόν έγγραφο εργασίας ωχριά μπροστά στο εύρος και στον όγκο των πρόσθετων 
πληροφοριών τεκμηρίωσης που τέθηκαν στη διάθεση των βουλευτών που συμμετείχαν στην 
αντιπροσωπεία. Παραπομπές στα εν λόγω έγγραφα τεκμηρίωσης είναι διάσπαρτες στο παρόν 
έγγραφο εργασίας, εάν τα μέλη της επιτροπής επιθυμούν να εξετάσουν πιο ενδελεχώς τα 
ζητήματα που θίγονται.

Αναφορές και αναφέροντες

Όλες οι αναφορές που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της αποστολής εκφράζουν τους 
προβληματισμούς διαφόρων τμημάτων του πληθυσμού της περιοχής σχετικά με την εμφανή 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος τα τελευταία χρόνια. Οι ανησυχίες τους εκφράζονται από 
                                               
1 Marine Geology, τόμος 196, (2003) «Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?» («Rias, 
ποταμόκολποι και εγκιβωτισμένες κοιλάδες: είναι η ría ποταμόκολπος;») των Graham Evans και Ricardo Prego. 
Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της ría του Vigo, βλέπε: «Organic matter in ría sediments...» 
(Οργανική ύλη στα ιζήματα των rias…) των G. Evans, R. Prego και J.E. Marshall στο Estuarine Coastal and 
Shelf Science 94 (2011).
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διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές, οπτικές γωνίες.

Οι αναφέροντες που εκπροσωπούν τις συντεχνίες αλιέων συνδέουν τις ανησυχίες τους με τον 
εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο της ρύπανσης και μόλυνσης ορισμένων τμημάτων των rías
στον βιοπορισμό τους και στη βιώσιμη άσκηση του επαγγέλματός τους. 

Σύμφωνα με τους αναφέροντες, σημαντικό μέρος της απότομης μείωσης της απασχόλησης 
στον τομέα αυτόν συνδέεται με τη ρύπανση και τη μόλυνση των rías. Η αποκατάσταση και η 
προστασία τους, η οποία θα μπορούσε, σύμφωνα με τους αναφέροντες, να προέλθει από μια 
πιο ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση αποβλήτων και από μεγαλύτερες επενδύσεις για τον 
καθαρισμό, την εκκένωση και την επεξεργασία των βαθέων εναποθέσεων ιλύος, θα 
δημιουργούσε πολύτιμες και πιο βιώσιμες ευκαιρίες απασχόλησης και επενδύσεων στην 
αλιεία και στον τουρισμό, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην κοινωνικοοικονομική 
ανάκαμψη της περιφέρειας. Επίσης, θα καθιστούσε το φυσικό περιβάλλον πιο ελκυστικό, 
προσελκύοντας πολλά είδη χλωρίδας και πανίδας που τώρα έχουν εξαφανιστεί από την 
περιοχή, και θα μπορούσε να οδηγήσει στη βαθμιαία αποκατάσταση του οικοσυστήματος.

Στο Ferrol, αρκετές ομάδες εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την ύπαρξη, την οποία θεωρούν 
εν δυνάμει εξαιρετικά επικίνδυνη, της μονάδας επαναεριοποίησης Reganosa, σε σχέση με την 
οποία διατείνονται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά εκτίμηση επιπτώσεων και ότι 
ενδέχεται να μην εφαρμόζεται ορθά η οδηγία ΟΠΕΡ. Αφενός, ο Philippe Boulland 
υπενθυμίζει ότι σε προηγούμενα σχόλιά της επί της εν λόγω αναφοράς, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επεσήμανε ότι δεν εντοπίστηκε κάποια παραβίαση του δικαίου της ΕΕ σύμφωνα με 
τα στοιχεία τεκμηρίωσης που έλαβε (Αναφορά 1322-07, Ανακοίνωση προς τα μέλη, της 
3.3.2011). Αφετέρου, η Angelika Werthmann και η Tatjana Ždanoka θα ήθελαν να 
υπενθυμίσουν ότι φαίνεται να διενεργήθηκαν αναδρομικές εκτιμήσεις με καθυστέρηση το 
2012, κατόπιν δικαστικής απόφασης του 2008 που έκρινε ότι δεν είχε εφαρμοστεί η οδηγία 
ΕΠΕ.

Δύο από τις παλαιότερες αναφορές, του 1999 και του 2006, που υπήρξαν αντικείμενο 
συζητήσεων στην Επιτροπή Αναφορών και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκετές φορές πριν 
από την επίσκεψη και αποτέλεσαν επίσης αντικείμενο διαδικασίας επί παραβάσει, είχαν πολύ 
ευρύτερη προσέγγιση και παρείχαν στοιχεία για υπέρμετρη απόρριψη μη επεξεργασμένων 
ακάθαρτων υδάτων υπονόμων και βιομηχανικών λυμάτων στις rías, ενώ θα έπρεπε να έχει 
υπάρξει συμμόρφωση προς την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων έως τις 
31.12.2000. Εντούτοις, μόλις τον Απρίλιο του 2011 απεφάνθη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι 
η Ισπανία δεν ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από τον νόμο. Η 
Angelika Werthmann και η Tatjana Ždanoka θεωρούν ότι η Ισπανία δεν επιδεικνύει ακόμα 
συμμόρφωση. Αντίθετα, ο Philippe Boulland υπογραμμίζει ότι επί του παρόντος λειτουργεί 
το σύνολο των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων εκτός από εκείνον που βρίσκεται υπό 
κατασκευή στο Vigo, τον οποίο οι βουλευτές μπόρεσαν να επισκεφτούν, δίπλα στον 
υπάρχοντα σταθμό.

Οι αναφέροντες που συναντήθηκαν με τους βουλευτές παρείχαν στους τελευταίους 
συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες περιπτώσεις και σχετικά με τη 
βιολογική και χημική μόλυνση των υδάτων της ría του Vigo, ειδικότερα κοντά στη 
βιομηχανική και λιμενική ζώνη, όπου τα υπολείμματα καδμίου και μολύβδου, καθώς και 
πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, ήταν ιδιαίτερα εμφανή και επιβαρυντικά, σύμφωνα με τους 
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αναφέροντες. Στις συναντήσεις εκφράστηκαν επίσης σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την 
επέκταση του λιμένα του Vigo και τον αρνητικό αντίκτυπο της ανάδευσης εξαιρετικά 
μολυσμένου θαλάσσιου εδάφους. Όσον αφορά τους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων που 
υπάρχουν επί του παρόντος περιμετρικά της ría του Vigo, εκ των οποίων υποδείχθηκαν στους 
βουλευτές περίπου δέκα σε έναν χάρτη, οι αναφέροντες θεωρούν ότι σε μεγάλο βαθμό είναι 
ακατάλληλοι και αναξιόπιστοι. Οι αναφέροντες επεσήμαναν ότι οι εν λόγω σταθμοί 
επεξεργασίας συχνά διακόπτουν τη λειτουργία τους μετά από έντονες βροχοπτώσεις οπότε τα 
όμβρια ύδατα αναμειγνύονται με μη επεξεργασμένα ακάθαρτα ύδατα υπονόμων και 
βιομηχανικά λύματα, τα οποία στη συνέχεια εκχέονται άμεσα στη ría. Οι βουλευτές 
ενημερώθηκαν επίσης ότι συχνά οι αντλίες εμφανίζουν βλάβες λόγω της ανεπαρκούς 
συντήρησης σε πολλούς από τους σταθμούς επεξεργασίας. Ο Philippe Boulland υπενθυμίζει 
ότι οι περιφερειακές αρχές επεσήμαναν ότι οι εν λόγω βλάβες είναι ασυνήθιστες και ότι οι 
περιστασιακές διαρροές αφορούν αραιωμένο νερό κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δίπλα στον υφιστάμενο σταθμό επεξεργασίας 
κατασκευάστηκε ένας νέος, για τη ría του Vigo και την περιοχή του ποταμού Lagares που 
φέρονται να εμφανίζουν την υψηλότερη και πιο επίμονη μόλυνση από κολοβακτηριοειδή, 
εκφράστηκε η παραδοχή ότι ο νέος σταθμός θα έχει θετικό αντίκτυπο στο πρόβλημα, 
μολονότι εμφανίζει καθυστέρηση αρκετών ετών και έχει χωροθετηθεί πολύ κοντά σε 
κατοικίες και σχολεία, καθώς και σε έναν προστατευόμενο υγροβιότοπο, ο οποίος σήμερα 
έχει σοβαρά προβλήματα ρύπανσης. Φαίνεται να υπάρχει συναίνεση μεταξύ των 
αναφερόντων στο Vigo ότι η καταλληλότερη υποδομή επεξεργασίας λυμάτων για τη ría θα 
ήταν ένα συνεκτικό δίκτυο διασυνδεδεμένων, μεσαίου μεγέθους σταθμών επεξεργασίας 
λυμάτων που θα είναι εύλογα κατανεμημένοι στην περιοχή της ria και θα λειτουργούν ορθά. 
Οι αναφέροντες εξήγησαν ότι ένα τέτοιο δίκτυο θα αποτρέπει τις επαναλαμβανόμενες 
διακοπές λειτουργίας του βασικού σταθμού επεξεργασίας στις περιπτώσεις κατάρρευσης ενός 
συλλέκτη. Η Angelika Werthmann και η Tatjana Ždanoka υπενθυμίζουν ότι οι αρχές τόνισαν 
ότι ένα τέτοιο δίκτυο θα προκαλούσε σοβαρό πρόβλημα διότι θα καθιστούσε αναγκαία την 
απαλλοτρίωση σημαντικού μέρους ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας. Ο Philippe Boulland 
επισημαίνει επίσης ότι, σύμφωνα με τις αρχές, ο διαχωρισμός των λυμάτων που προέρχονται 
από ένα αστικό κέντρο προς διαφορετικούς σταθμούς επεξεργασίας δεν έχει λογική καθώς 
μετριάζει τα οφέλη κλίμακας που απορρέουν από την κατασκευή των σταθμών, πέρα από το 
γεγονός ότι υπάρχουν πολύ λίγες διαθέσιμες εκτάσεις και ότι αυτό είναι αντίθετο με τα 
τεχνικά κριτήρια που έχουν οριστεί στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Οι αναφέροντες επιβεβαίωσαν ότι το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε αξιόπιστα στατιστικά 
στοιχεία όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων στα διάφορα τμήματα των rías και ότι δεν 
ενημερώθηκαν σωστά σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία λόγω των υπέρμετρα υψηλών 
επιπέδων μόλυνσης σε ορισμένες περιοχές, επισημαίνοντας ότι η ρύπανση κυμαίνεται 
ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε βροχόπτωσης και με την εποχική παλιρροϊκή 
δραστηριότητα. Οι περιφερειακές αρχές, ωστόσο, αμφισβητούν την εγκυρότητα αυτών των 
δηλώσεων και υποδεικνύουν πληροφορίες και δεδομένα που διατίθενται σε μόνιμη βάση στο 
κοινό μέσω των ιστοτόπων τους.

Συνοπτική περιγραφή των συναντήσεων

Συνάντηση με αναφέροντες και με τον Δήμαρχο του Vigo, Ría του Vigo
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Την αντιπροσωπεία υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ένωσης για την προάσπιση της Ría του Vigo, 
κ. Serxio Regueira Gómez, ο οποίος εξέφρασε τις ανησυχίες της ένωσής του όσον αφορά την 
υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων σε πολλά τμήματα της ría. Πριν από το 1980 δεν 
υπήρχαν σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή και μολονότι έκτοτε έχουν 
κατασκευαστεί αρκετοί, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και ακατάλληλοι για την κάλυψη των 
αναγκών των ολοένα πολυπληθέστερων οικιστικών κέντρων και βιομηχανικών ζωνών. Το 
γεγονός αυτό είχε ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στις παραδοσιακές δραστηριότητες της ría, 
συγκεκριμένα την καλλιέργεια μυδιών, στρειδιών και άλλων οστρακοειδών και ιχθυηρών. 
Σήμερα, οι υφιστάμενοι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων εν γένει αδυνατούν να καλύψουν τα 
ζητούμενα, ιδιαίτερα δεδομένου ότι σε ορισμένες περιοχές δεν πραγματοποιείται πρότερος 
διαχωρισμός μεταξύ όμβριων υδάτων, που αφθονούν στη Γαλικία, και αστικών λυμάτων και 
ακάθαρτων υδάτων υπονόμων. Ο κ. Regueira Gómez απηύθυνε έκκληση στις αρχές να 
προσεγγίσουν την κατάσταση με πνεύμα διαλόγου και συμμετοχής και να συνεργαστούν με 
τις ενώσεις πολιτών για την αποκατάσταση της οικολογικής αξίας της ría του Vigo και να 
θέσουν ως προτεραιότητα την αποκατάστασή της, στο πλαίσιο ενός επαρκώς 
χρηματοδοτούμενου έργου διαχείρισης λυμάτων και υδάτων. Στους βουλευτές 
παρουσιάστηκε τεκμηριωμένο παράρτημα με φωτογραφίες διαφόρων εικαζόμενων «μελανών 
σημείων» κατά μήκος των ακτών της ría, τα οποία είδαν και οι ίδιοι αργότερα κατά τη 
διάρκεια πλωτής εξόρμησης εποπτείας με τις αρχές και τους αναφέροντες. Ο Philippe 
Boulland υπενθυμίζει ότι οι αρχές διευκρίνισαν ότι οι συγκεκριμένοι αγωγοί δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον, εκτός από περιπτώσεις έντονων βροχοπτώσεων για την εκκένωση 
των τρεχούμενων υδάτων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των βουλευτών δεν σημειώθηκε 
καμία εκκένωση. Επιπλέον, ο Philippe Boulland εξηγεί ότι οι βουλευτές, συνοδευόμενοι από 
υπαλλήλους της κυβέρνησης της Γαλικίας, εμπειρογνώμονες και αναφέροντες, 
πραγματοποίησαν στη συνέχεια επίσκεψη διάρκειας άνω των δύο ωρών στη ría του Vigo 
ώστε να επιθεωρήσουν τα μέρη που ήταν προσβάσιμα και που προβληματίζουν τους 
αναφέροντες. Το σκάφος προσέγγισε το σημείο εκροής του αγωγού αποχέτευσης του 
υπάρχοντος σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στο Vigo, αλλά δεν παρατηρήθηκαν συνέπειες 
στην επιφάνεια της θάλασσας. Οι αναφέροντες είδαν αρκετά από τα «μελανά σημεία» από το 
σκάφος, μολονότι δεν εντοπίσθηκαν απορρίψεις λυμάτων τη δεδομένη στιγμή. Σύμφωνα με 
τον Philippe Boulland, αφού ενημερώθηκαν ιδίοις όμμασι για την κατάσταση, οι βουλευτές 
παρέπεμψαν τα εν λόγω ζητήματα πρώτα στον δήμαρχο του Vigo και στη συνέχεια στην 
περιφερειακή κυβέρνηση.

Ως εκπρόσωπος της ένωσης για την προάσπιση του ορμίσκου του San Simon, ο κ. Franco 
Antonio Lores, επεσήμανε στους βουλευτές ότι δεν τυγχάνει σεβασμού το καθεστώς της 
τοποθεσίας ως τόπου κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ) του δικτύου Natura 2000. Ο κ. Lores 
κατήγγειλε καταρχάς ότι το υφιστάμενο εργοστάσιο ιχθυάλευρων AUCOSA εκχύει τα λύματά 
του κατευθείαν στη θάλασσα, μια πρακτική που εφαρμόζεται χωρίς να έχει προηγηθεί 
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο είναι πολύ 
συχνές οι καταγγελίες για δυσοσμία. Κατά δεύτερον, ο αναφέρων επέστησε την προσοχή στο 
γεγονός ότι η προστασία της περιοχής ΤΚΣ στο επίπεδο της στάθμης των υδάτων κινδυνεύει 
λόγω της επέκτασης του λιμένα του Vigo, δια της οποίας σχεδιάζεται η αύξηση της διέλευσης 
πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων – επίσης χωρίς να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη 
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα λάμβανε υπόψη την ευάλωτη 
φύση της προστατευόμενης περιοχής. Ο Philippe Boulland υπογραμμίζει ότι απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου της Γαλικίας επιβεβαίωσε τη νομιμότητα της επέκτασης του λιμένα 
του Vigo. Ο αναφέρων προειδοποίησε ότι η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων με τεράστιους 
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γερανούς θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις και ισχυρίστηκε περαιτέρω ότι, δεδομένης της 
αξιοσημείωτης πτώσης των δραστηριοτήτων λόγω της κρίσης, θα μπορούσαν να 
προβλεφθούν άλλες χρήσεις για την εκκενωμένη περιοχή, όπως για παράδειγμα η κατασκευή 
χώρου στάθμευσης οχημάτων για τους επισκέπτες της περιοχής φυσικού κάλλους. Τέλος, ο 
αναφέρων αμφισβήτησε την εγκυρότητα ορισμένων εγγράφων από αυτά που 
προσκομίστηκαν από τις θιγόμενες βιομηχανίες ως αιτιολόγηση των δραστηριοτήτων τους.

Ο Ricardo Prego, χημικός ωκεανογράφος στο Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ισπανίας 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) και συν-συντάκτης των ανωτέρω 
μελετών, ενημέρωσε τους βουλευτές σχετικά με τη φύση του συστήματος κυκλοφορίας των 
υδάτων στη ría, το οποίο εξαρτάται από τους βόρειους ανέμους, την παλίρροια και τις ροές 
υδάτων σε διαφορετικές θερμοκρασίες —εκροή θερμότερου γλυκού νερού και εισροή 
ψυχρότερου αλμυρού νερού, με την ένταση των ανταλλαγών αυτών να κυμαίνεται ανάλογα 
με την εποχή του έτους. Ο ίδιος είχε μετρήσει μεταβολές στην ιζηματοποίηση τοξικών 
μετάλλων: μείωση κοντά στους σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, αλλά αύξηση σε άλλες 
περιοχές. Εντόπισε δε περιόδους κατά τις οποίες η ρύπανση και η μόλυνση μετά από έντονες 
βροχοπτώσεις προκάλεσαν την έκχυση τεράστιων ποσοτήτων ανεπεξέργαστων λυμάτων στη 
ría, με αποτέλεσμα συν τω χρόνω να συσσωρευτούν τοξικές ουσίες στην ιλύ και τα ιζήματα 
της περιοχής της ría. 

Η ría του Vigo στη Γαλικία παρουσιάζει υψηλότερη παραγωγικότητα και απολαμβάνει 
ταχύτερο βαθμό αποκατάστασης από τις περισσότερες άλλες rías, με το ποσοστό 
αναγέννησης των ειδών να εκτιμάται ότι υπερβαίνει κατά 10% τον μέσο όρο. Εντούτοις, η ría
δέχεται ολοένα αυξανόμενες πιέσεις λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της 
εντατικοποίησης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Άλλοι αναφέροντες επίσης τόνισαν αυτά τα σημεία, συγκεκριμένα η Angeles Pequeño Prado 
και ο Eliseo Baluja, οι οποίοι άσκησαν κριτική κατά της επέκτασης του σταθμού 
επεξεργασίας λυμάτων κοντά στις εκβολές του ποταμού Lagares, που επίσης είναι 
προστατευόμενος υγροβιότοπος όπως δήλωσαν. Ωστόσο, αυτό είναι κάτι που οι αρχές δεν 
αποδέχονται. Ήδη ήταν επικριτικοί έναντι του αρχικού σταθμού, διατεινόμενοι ότι δεν 
λειτουργούσε ορθά, παρά τη χρηματοδότηση που έλαβε από την ΕΕ ύψους 30 εκατομμυρίων 
ευρώ. Αντί να επεκταθεί σημαντικά ένα υφιστάμενο κέντρο επεξεργασίας λυμάτων, με όλες 
τις αρνητικές συνέπειες που συνεπάγεται κάτι τέτοιο στη γύρω φυσική περιοχή και στις 
οικιστικές ζώνες και τα σχολεία, οι αναφέροντες δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ μεγαλύτερου 
αριθμού μικρότερων σταθμών επεξεργασίας, μεταξύ των οποίων ορισμένοι μακριά από την 
ίδια τη ría για την εκτροπή των λυμάτων. Οι αναφέροντες τάχθηκαν υπέρ της δημιουργίας 
δικτύου συλλεκτών σχεδιασμένου κατά τρόπο που να αποτραπεί ενδεχόμενη κατάρρευση 
ολόκληρου του δικτύου επεξεργασίας, που επί του παρόντος έχει ως αποτέλεσμα την άμεση 
έκχυση μείγματος όμβριων υδάτων, υδάτων υπονόμων και βιομηχανικών λυμάτων στη ría. Η 
κ. Pequeño Prado, κόρη του αναφέροντος που υπέβαλε την πρώτη σχετική αναφορά το 1999, 
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν δόθηκε στους αναφέροντες η δυνατότητα να εκφράσουν 
απευθείας τις απόψεις τους την πρώτη φορά που συζητήθηκαν τα εν λόγω ζητήματα με τις 
τοπικές και τις περιφερειακές αρχές παρότι ήταν εμφανές, ήδη από τότε, ότι είχαν 
καταστραφεί πηγές υδάτων και είχαν εξαφανιστεί πέστροφες, βάτραχοι και άλλα αμφίβια. Η 
κ. Pequeño Prado αναφέρθηκε ειδικότερα στην πρόσφατη καταστροφή, λίγες ημέρες πριν από 
τη διερευνητική επίσκεψη και εξαιτίας των δημοσίων έργων για την επέκταση του σταθμού, 
ολόκληρου του δάσους του Amial ή Carrasqueira, που αποτελεί προστατευόμενο οικότοπο 
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και ήταν στο παρελθόν υποψήφιο για ένταξη στους τόπους κοινοτικής σημασίας (μια 
διαδικασία που δεν τελεσφόρησε). Επιπλέον, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για τον 
νέο σταθμό, απαλλοτριώθηκαν κατοικίες και οι απόψεις των ανθρώπων αγνοήθηκαν, όπως 
δήλωσε εντόνως η ίδια. Η αναφέρουσα αμφισβήτησε επίσης τα δεδομένα του επιστημονικού 
εμπειρογνώμονα σχετικά με την ανανέωση των υδάτων, διατεινόμενη ότι, σύμφωνα με τον 
τεχνικό εμπειρογνώμονα της ένωσής της, ένας πλήρης καθαρισμός έχει διάρκεια από 5 έως 8 
έτη.

Τα μέλη της αντιπροσωπείας στη συνέχεια συναντήθηκαν ξεχωριστά με τον Δήμαρχο του 
Vigo, τον κ. Abel Caballero Alvarez. Παρόντες ήταν επίσης οι δήμαρχοι των δήμων Cangas, 
Moana, Soutomaior, Redondela και Vilaboa, οι οποίοι ωστόσο δεν μπόρεσαν να πάρουν τον 
λόγο εξαιτίας χρονικών περιορισμών.

Ο δήμαρχος τόνισε πόσο σημαντική ήταν ανέκαθεν η ría για τον βιοπορισμό της περιοχής και 
πώς το Vigo αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό και με ταχείς ρυθμούς γύρω από τη ría τα 
τελευταία έτη. Με 300.000 κατοίκους, που φθάνουν τους 420.000 συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανικών ζωνών, πληθυσμός που αυξάνεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, 
ο δήμαρχος αναγνώρισε ότι οι ανάγκες της περιοχής όσον αφορά την επεξεργασία και τη 
διαχείριση των λυμάτων δεν καλύφθηκαν στη δέουσα χρονική κλίμακα. Τόνισε εντούτοις ότι 
από την έναρξη της θητείας του, και σε συνεργασία με όμορους δήμους, καταβάλλονται 
μείζονες προσπάθειες για την επανόρθωση της κατάστασης και τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος στην πόλη του και στην περιοχή της ría. Επέστησε την προσοχή στον νέο 
σταθμό επεξεργασίας λυμάτων που κατασκευάζεται (αργότερα η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε 
την τοποθεσία) με τη χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ μέσω του Ταμείου Συνοχής: 112 
εκατομμύρια ευρώ, ήτοι το 48,69% του συνολικού κόστους. Ο Philippe Boulland διευκρινίζει 
επίσης ότι 104 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ποσοστό 45,37% του συνολικού κόστους, 
προέρχεται από την αυτόνομη κυβέρνηση της Γαλικίας (Xunta de Galicia) και 14 
εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 5,94% του συνολικού κόστους, από τον δήμο του Vigo στο 
πλαίσιο εντατικής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών 
αρχών1.

Η περίοδος κατασκευής του νέου σταθμού εκτείνεται σε περισσότερα από τρία έτη και στα 
τέλη του τρέχοντος έτους θα αρχίσει η λειτουργία μιας προσωρινής εγκατάστασης. Ο 
σχεδιασμός της νέας εγκατάστασης ενσωματώνει τα τελευταία τεχνολογικά και 
περιβαλλοντικά βιώσιμα χαρακτηριστικά για τη βιολογική επεξεργασία λυμάτων και την 
απολύμανσή τους. Ο δήμαρχος ενημέρωσε επίσης τους βουλευτές σχετικά με την 
εγκατάσταση στον δήμο αγωγών λυμάτων μήκους περίπου 150 χιλιομέτρων που διαχωρίζουν 
τα ακάθαρτα ύδατα υπονόμων και τα αστικά λύματα από τις διόδους των όμβριων υδάτων. 
Με αυτό και άλλα μέτρα, ο δήμαρχος τόνισε τη δέσμευσή του για τον καθαρισμό της 
περιοχής της λεκάνης.

Εντούτοις, ορισμένοι βουλευτές εξέφρασαν αμφιβολίες ως προς την καθυστέρηση που 
σημειώθηκε μέχρι το παρόν στάδιο —ένα ζήτημα επί του οποίου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
είχε καταδικάσει την Ισπανία τον Απρίλιο του 2011 στο τέλος μιας διαδικασίας επί 
παραβάσει η οποία διήρκεσε πολλά έτη, ενώ η απόφαση καταδίκαζε επίσης τη μη εμπλοκή 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Το εν λόγω έγγραφο περιέχει 
σημαντικές τεχνικές λεπτομέρειες για τον υπό κατασκευή σταθμό επεξεργασίας λυμάτων.
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των τοπικών ομάδων πολιτών στη διαδικασία διαβουλεύσεων. Μεταξύ των αναφερόντων 
περιλαμβάνεται μια ένωση που εδώ και είκοσι έτη προσπαθεί να επιτύχει τη λήψη αυτών των 
μέτρων και μεταξύ των μελών της αριθμεί πολλούς εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκούς.

Ο δήμαρχος απάντησε επισημαίνοντας ότι ο σταθμός επεξεργασίας λυμάτων και πολλά άλλα 
έργα χρειάζονται συγχρηματοδότηση από την περιφέρεια και τις ισπανικές αρχές στη 
Μαδρίτη και ότι δεν στάθηκε δυνατό, ακόμη και κατά την ανθηρή περίοδο, να δοθεί 
προτεραιότητα σε αυτά τα μέτρα – ακόμη και η χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ έπρεπε να 
ζητηθεί από τις κεντρικές ισπανικές αρχές, οι οποίες για πολλά έτη αγνοούσαν αυτές τις 
θεμελιώδεις υποδομές, προτιμώντας προφανώς οικονομικά πιο συμφέρουσες επιλογές. Για 
τον ίδιο τον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων απαιτήθηκαν περισσότερα από δύο έτη 
διαπραγματεύσεων στο δημοτικό συμβούλιο έως ότου ληφθεί η τελική απόφαση. Ο δήμαρχος 
ενημέρωσε τους βουλευτές ότι υλοποιήθηκαν άλλα περιβαλλοντικά έργα για τον καθαρισμό 
των ακτών, συμπεριλαμβανομένων των αστικών ακτών, και για τη βελτίωση της ποιότητας 
των υδάτων, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν πάρκα φυσικού κάλλους στις νήσους της ría του 
Vigo και αποκαταστάθηκαν οι αμμόλοφοι. Έκρινε ότι η επέκταση του Λιμένα του Vigo δεν 
απαιτεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), δεδομένου ότι όποια περιβαλλοντική 
ζημία ενδέχεται να επιφέρει θα είναι αμελητέα σε μια περιοχή που εδώ και περισσότερο από 
έναν αιώνα ρυπαίνεται από βαρέα μέταλλα. Ο Philippe Boulland επισημαίνει ότι αυτό 
συμβαίνει σε κάθε λιμένα με έντονη ναυτική κίνηση.

Οι βουλευτές επισκέφθηκαν καλά τεκμηριωμένη έκθεση σχετικά με τον νέο σταθμό 
επεξεργασίας λυμάτων και μετέβησαν στην περιοχή όπου βρίσκονται ο υφιστάμενος σταθμός 
και ο νέος υπό κατασκευή σταθμός, όπου συναντήθηκαν με ορισμένους κατοίκους που 
παραπονέθηκαν ότι ήδη στην περιοχή τους επικρατεί δυσοσμία λόγω των υφιστάμενων 
μονάδων. Σύμφωνα με τον Philippe Boulland, οι ίδιοι δεν παρατήρησαν δυσοσμία. Η 
Angelika Werthmann και η Tatjana Ždanoka υπενθυμίζουν τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν 
από τρίτους σύμφωνα με τις οποίες γηραιές βελανιδιές και άλλα δέντρα κόπηκαν και 
κατοικίες απαλλοτριώθηκαν (σε ορισμένες περιπτώσεις, υπό το πρόσχημα των διατάξεων του 
ισπανικού νόμου για τις παράκτιες περιοχές του 1988), με σκοπό την οικοδόμηση του νέου 
σταθμού.

Οι αναφέροντες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι τα όμβρια ύδατα 
εξακολουθούν να αναμειγνύονται με αστικά λύματα και ακάθαρτα ύδατα υπονόμων και ότι 
τα στόμια εκκένωσης είναι διαρκώς ρυπαρά και επιβλαβή για την υγεία. Σύμφωνα με τον 
Philippe Boulland, οι αρχές έλαβαν υπόψη όλα τα επικριτικά σχόλια και εξήγησαν ότι ο νέος 
σταθμός επεξεργασίας λυμάτων ανταποκρίνεται στα πλέον σύγχρονα πρότυπα από άποψη 
επεξεργασίας και ότι θα διαθέτει επαρκή χωρητικότητα για την επεξεργασία του συνόλου των 
λυμάτων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα αυξημένα επίπεδά τους σε περιόδους έντονων 
βροχοπτώσεων. Τέλος, ορισμένοι βουλευτές τόνισαν την ανάγκη να υπάρξει διάλογος μεταξύ 
των αρχών και των αναφερόντων και προέτρεψαν σθεναρά τον δήμαρχο του Vigo να 
συναντηθεί μαζί τους.

Συνάντηση με τις περιφερειακές αρχές της Γαλικίας, Santiago de Compostela

Η αντιπροσωπεία μετέβη στο Santiago de Compostela για να συναντηθεί με τον υπουργό 
Περιβάλλοντος, Εδαφικής Ανάπτυξης και Υποδομών, κ. Augustín Hernández Fernández de 
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Rojas, και την υπουργό Αγροτικών και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Rosa Quintana Carballo, 
συνοδευόμενη από ανώτατους αξιωματούχους και εμπειρογνώμονες.
Για περισσότερες από δύο ώρες, οι βουλευτές παραβρέθηκαν σε μια πολύ ανοικτή και 
κατατοπιστική σειρά παρουσιάσεων και διαμοιβών, στις οποίες οι περιφερειακές αρχές 
απάντησαν στους προβληματισμούς που έθεσαν ορισμένοι βουλευτές, οι οποίοι μετέφεραν τα 
όσα είχαν εκθέσει νωρίτερα οι αναφέροντες.

Ο υπουργός ενημέρωσε αρχικά τους βουλευτές ότι το σχέδιο διαχείρισης ακτών και ποταμών 
της Γαλικίας —ουσιαστική απαίτηση της οδηγίας πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα— εγκρίθηκε 
εντέλει τον Σεπτέμβριο του 2012, μεταξύ άλλων υπό το βάρος των πιέσεων από το 
Δικαστήριο της ΕΕ που καταδίκασε την Ισπανία για μη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ όταν 
όφειλε, δηλαδή πριν αρκετά έτη. Η Γαλικία παραμένει η δεύτερη μόλις αυτόνομη περιφέρεια 
της Ισπανίας που έχει πράξει κάτι τέτοιο.

Ο υπουργός εξέφρασε τη δέσμευση των αρχών της Γαλικίας να αποκαταστήσουν μια 
κατάσταση που, όσον αφορά τη διαχείριση των λυμάτων, έχει οδηγήσει σε σοβαρές 
παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ εδώ και πολλά έτη. Περιέγραψε τα σχέδια της κυβέρνησής 
του έως το 2015, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή σταθμών συλλογής και 
άντλησης και διασφαλίζουν την πλήρη συμμόρφωση προς την οδηγία για τη διαχείριση των 
λυμάτων. Τόνισε τη σημασία του προγράμματος για τη διαχείριση λυμάτων και την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος δηλώνοντας ότι είναι απαραίτητο για την προσέλκυση 
τουριστών, την ανάπτυξη του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών και τη δημιουργία θέσεων 
απασχόλησης. Καταρτίζονται σχέδια για τον καθαρισμό των rías μέσω ηλεκτρονικής 
προσομοίωσης και πρόσθετων μεθόδων παρακολούθησης για τη στοχοθέτηση των πιο 
ευάλωτων περιοχών. Ισχυρίστηκε ότι πολλά τμήματα των rías είναι σε εξαιρετική 
κατάσταση, με υψηλής ποιότητας παραγωγή οστρακοειδών που απασχολεί 8.000 άτομα, 
άλλα τμήματα όμως έχουν υποβαθμιστεί και πρέπει να καθαριστούν. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τόνισε ότι η συνεχιζόμενη χρηματοδότηση από την ΕΕ συνιστά καίριο στοιχείο, όπως και η 
ουσιαστική εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Οι αξιωματούχοι παρουσίασαν την κατάταξη των rías σε ζώνες αξίας Α, Β και Γ1, βάσει 
δεδομένων εβδομαδιαίας παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων από 134 ζώνες 
ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παραγωγής οστρακοειδών και της 
υδατοκαλλιέργειας, παράλληλα με τους τεχνικούς και υγειονομικούς ελέγχους που 
καλύπτουν το σύνολο της παράκτιας ζώνης και τον αιγιαλό. Τα αποτελέσματα διατίθενται 
στον ιστότοπο του Υπουργείου στο οποίο υπάγεται το Τεχνολογικό Ίδρυμα Ελέγχου του 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Instituto Tecnolóxico para o control do medio mariño, 
INTECMAR2) και κοινοποιούνται στις συντεχνίες αλιέων. Επισημάνθηκε ότι, ως εκ τούτου, 
υπάρχει πλήρης συμμόρφωση προς τις συναφείς οδηγίες σχετικά με την ποιότητα των υδάτων 
για την καλλιέργεια οστρακοειδών3. Από τις 134 ζώνες που βρίσκονται επί του παρόντος υπό 
παρακολούθηση, προκύπτει από την αξιολόγηση βάσει των βιοτοξινών, των επιπέδων 
μικροβιολογικού ελέγχου και των επιπέδων ρύπανσης χημικής προέλευσης και από 
                                               
1 Η κατάταξη ακολουθεί τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 
επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
2 http://www.intecmar.org/
3 Το Υπουργείο διέθεσε στα μέλη της αντιπροσωπείας πλήρη τεκμηρίωση σχετικά με την οριοθέτηση των 
διαφόρων ζωνών και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.
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υδρογονάνθρακες, ότι οι 33 (ποσοστό 24,63%) κατατάσσονται στην «Κατηγορία Α», που 
επιτρέπει την άμεση πώληση των οστρακοειδών που συλλέγονται σε αυτές τις ζώνες για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, διασφαλίζοντας έτσι υψηλότερα έσοδα για τους παραγωγούς 
και την τοπική οικονομία1. Αφετέρου, 85 ζώνες κατατάσσονται στην «Κατηγορία Β» 
(63,43%), που σημαίνει ότι τα οστρακοειδή πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας σε κέντρο 
καθαρισμού πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, ώστε να συμμορφώνονται προς τα 
υγειονομικά πρότυπα, και τέλος 16 ζώνες κατατάσσονται στην «Κατηγορία Γ» (11,94%), που 
απαιτεί από τους παραγωγούς να υποβάλλουν τα οστρακοειδή σε μακροχρόνια θερμική ή 
μικροβιολογική επεξεργασία. Ο Philippe Boulland υπογραμμίζει ότι από το 2009 έως το 
2013, 31 ζώνες παρουσίασαν βελτίωση (με συνολική επιφάνεια 212,18 km2) και 9 
επιδείνωση (με συνολική επιφάνεια 8,37 km2).
Επιπλέον, ο Philippe Boulland υπογραμμίζει ότι οι περιφερειακές αρχές επισημαίνουν στα 
έγγραφα τεκμηρίωσης που υποβλήθηκαν ότι η προσπάθεια που έχει καταβληθεί για τον 
καθαρισμό και την επεξεργασία έχει θετικό αντίκτυπο στην κατάταξη με βελτίωση σε 
ποσοστό 25,2% κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας σε περιοχές παραγωγής δίθυρων 
μαλακίων. Επιπλέον, οι αρχές επεσήμαναν το εξαιρετικό επίπεδο λειτουργίας της 
INTECMAR, το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και από τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και 
Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έγγραφο «Final report of an audit carried out 
in Spain from the 10 to 21 October 2011» (Τελική έκθεση σχετικά με έλεγχο που 
διενεργήθηκε στην Ισπανία από τις 10 έως τις 21 Οκτωβρίου 2011), καταλήγοντας στο 
συμπέρασμα ότι «το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στη Γαλικία, στην οποία παράγεται το 
96% της εθνικής παραγωγής δίθυρων μαλακίων, συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της ΕΕ».

Η βασική ανησυχία που εξέφρασαν ορισμένοι βουλευτές στις συζητήσεις που ακολούθησαν 
αφορούσε το χάσμα ενημέρωσης και τεκμηρίωσης που παρέχεται από τις αρχές, σε σύγκριση 
με το πώς αντιλαμβάνονται την κατάσταση οι διάφοροι αναφέροντες. Πρέπει να επισημανθεί 
επίσης ότι οι αναφέροντες έχουν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένως για δυσκολίες πρόσβασης 
σε πληροφορίες και δεδομένα, παρά το γεγονός ότι, όπως υπενθυμίζει ο Philippe Boulland, οι 
αρχές διευκρίνισαν ότι ο ιστότοπος της INTECMAR διαθέτει περισσότερους από 7.000 
μοναδικούς χρήστες, ότι δέχεται 1 εκατομμύριο ερωτήσεις μηνιαίως και ότι κοινοποιεί όλες 
τις αποφάσεις που ανακοινώνονται και σχετίζονται με αλλαγές στις ζώνες παραγωγής.

Οι αρχές κατανόησαν αυτές τις ανησυχίες και τόνισαν εκ νέου τις σημαντικές βελτιώσεις που 
σημειώθηκαν και σημειώνονται, κυρίως όσον αφορά την εκτροπή των λυμάτων από τη ría
προς τους σταθμούς επεξεργασίας, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία 15 έτη, αν και ενίοτε εμφανίζονται προβλήματα συντήρησης. Εντούτοις, οι αρχές 
τόνισαν την απουσία σημαντικών κινδύνων για την αλιεία και τη συλλογή οστρακοειδών, και 
ισχυρίστηκαν ότι τα ύδατα γύρω από τη ría του O Burgo, την οποία θα επισκεπτόταν την 
επόμενη ημέρα η αντιπροσωπεία, υπάγονται στη δέουσα επεξεργασία κατά 99%.

Ορισμένοι βουλευτές έθεσαν στη συνέχεια ερωτήσεις σχετικά με τα επίπεδα βιομηχανικής 
ρύπανσης και τοξικών υλικών στα ιζήματα κοντά στους λιμένες και στις βιομηχανικές ζώνες, 
που φέρονται να είναι κατά 10 έως 15 φορές υψηλότερα από τα επίπεδα στην ανοιχτή 
θάλασσα, σύμφωνα με το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ισπανίας (Consejo Superior de 

                                               
1 Σύμφωνα με την Angelika Werthmann και την Tatjana Ždanoka, αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 134 ζώνες που 
βρίσκονται επί του παρόντος υπό παρακολούθηση, μόλις 33 (ποσοστό κάτω του 25 %) κατατάσσονται στην 
«Κατηγορία Α».
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Investigaciones Científicas, CSIC). Άλλοι βουλευτές ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα να μάθουν τι 
σχέδια ή έργα προβλέπονται για την εξαγωγή και τον καθαρισμό της ιλύος και των ιζημάτων 
που μολύνουν πολλά τμήματα των rías, τα οποία η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε στη 
συνέχεια.

Ο υπουργός απάντησε τονίζοντας ότι η ΕΕ διαδραμάτισε καίριο ρόλο δίνοντας τη δυνατότητα 
στις αρχές να παρέχουν δεξαμενές αποθήκευσης πλημμυρικών παροχών και μονάδες 
καθαρισμού στην περιοχή για την πρόληψη της ρύπανσης των πλωτών οδών, μεταξύ άλλων 
και στη λεκάνη του Lagares.
Ο Philippe Boulland σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις αρχές, οι διαφορετικές απόψεις μεταξύ 
των αναφερόντων και των αρχών όσον αφορά τις συναφείς βελτιώσεις και τα τρέχοντα 
σχέδια οφείλονται στο γεγονός ότι οι αρχές ενεργούν με αυστηρότερο και περισσότερο 
διαφανή τρόπο κατά τη διεξαγωγή των ελέγχων και τη δημοσίευση των δεδομένων σε σχέση 
με το παρελθόν, στις μεταβαλλόμενες και περισσότερο απαιτητικές ρυθμίσεις όσον αφορά τη 
χρήση των υδάτων και στο γεγονός ότι η κοινωνία έχει μεγαλύτερη επίγνωση της 
κατάστασης από ό, τι στο παρελθόν. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές υπογράμμισαν ότι η 
ρύπανση έχει μειωθεί, προφανώς εξαιτίας της προοδευτικής κατασκευής συστημάτων 
καθαρισμού των υδάτων και της εντατικοποίησης του ελέγχου των βιομηχανικών εκπομπών. 

Συνάντηση με αναφέροντες, σταθμός REGANOSA στη Ría του Ferrol

Η αντιπροσωπεία μετέβη στην τοποθεσία ενός τερματικού σταθμού ΥΦΑ και 
επαναεριοποίησης, που έχει κατασκευαστεί κοντά στο Mugardos, στο Ferrol1. Οι κάτοικοι 
εξέφρασαν την ανησυχία τους, μεταξύ άλλων και λόγω της κατάστασης του ίδιου του 
τερματικού σταθμού, ο οποίος, όπως ενημέρωσαν τους βουλευτές, είχε κατασκευαστεί 
παράνομα εκεί, καθώς δεν τηρήθηκε απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου του 2008. Ο 
Philippe Boulland επισημαίνει ότι η νομιμότητα της άδειας κατασκευής του σταθμού της 
Reganosa επιβεβαιώθηκε από τις αποφάσεις που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της 
Μαδρίτης στις 12 Νοεμβρίου 2012 και στις 30 Απριλίου 2013. Πράγματι, οι αναφέροντες 
επεσήμαναν ότι είχαν καταρτισθεί σχέδια για την κατασκευή του τερματικού σταθμού σε μια 
πιο απομακρυσμένη περιοχή, συγκεκριμένα στον εξωτερικό λιμένα που προορίζεται για εν 
δυνάμει επικίνδυνες και υψηλής όχλησης βιομηχανικές δραστηριότητες, αλλά τα σχέδια 
τροποποιήθηκαν χωρίς τη δέουσα διαδικασία διαβουλεύσεων. Τούτο είχε συνέπειες ως προς 
την ορθή εφαρμογή της οδηγίας ΕΠΕ καθώς και της οδηγίας ΟΠΕΡ. Ορισμένοι αναφέροντες 
ισχυρίσθηκαν, επιπλέον, ότι η αλλαγή της τοποθεσίας συμφωνήθηκε μετά από αθέμιτες 
πιέσεις από ιδιώτες κερδοσκόπους εργολάβους, και όχι βάσει του δημόσιου συμφέροντος. Ο 
Philippe Boulland υπογραμμίζει ότι οι παραπάνω ισχυρισμοί δεν συνοδεύτηκαν από 
αποδεικτικά στοιχεία.
Ο σταθμός, με χωρητικότητα έως και 150.000 τόνων ή 1.800 m3 αερίου, δηλαδή ισοδύναμη 
των 2 γιγατόνων, απέχει σήμερα 100 μέτρα από την κοντινότερη κατοικία και μόλις 1 
χιλιόμετρο από την πόλη του Ferrol. Τα ύδατα της ría χρησιμοποιούνται στον σταθμό και 
απαντλούνται χωρίς επαρκή επεξεργασία, όπως εικάζουν, σε ποσότητες που υπολογίζονται 
στους 1.000 τόνους/ημέρα. 
Ο Philippe Boulland υπογραμμίζει ότι οι υπεύθυνοι της Reganosa, οι αρχές καθώς και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν ότι όλα τα δείγματα καταδεικνύουν ότι τηρούνται τα πρότυπα 
που αφορούν τη θερμοκρασία και την ποιότητα στην περιοχή γύρω από τον σταθμό.

                                               
1 Αναφορά 1322/2007
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Οι αναφέροντες κατήγγειλαν την έλλειψη προβλέψεων για αναγκαστική εκκένωση σε 
περίπτωση ατυχήματος στον σταθμό, μια δήλωση που στη συνέχεια αμφισβήτησαν οι 
περιφερειακές αρχές. Για την ακρίβεια, όπως υπενθυμίζει ο Philippe Boulland, οι αρχές 
επεσήμαναν ότι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης είχε εγκριθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κανονιστικές διατάξεις. Όσον αφορά τις νομικές πτυχές της εγκατάστασης του σταθμού 
επαναεριοποίησης, επεσήμαναν επίσης ότι είχαν επιλυθεί δικαστικώς, σύμφωνα και με τα 
όσα θεωρούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένα, ο Philippe Boulland επισημαίνει ότι η 
απόφαση που εξέδωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Μαδρίτης στις 12 Νοεμβρίου 2012 
επιβεβαίωσε ότι η περιβαλλοντική επεξεργασία του έργου και η θέση του στο Mugardos 
παρείχαν «συνθήκες προστασίας», «διόγκωση των υδάτων» και «αποτελεσματικότητα» που 
καθιστούσαν την εγκατάσταση κατάλληλη.
Εντούτοις, κάποιοι από τους βουλευτές θορυβήθηκαν στη θέα ορισμένων κατοικιών πολύ 
κοντά στον τερματικό σταθμό, οι οποίες επισκιάζονται από τις δεξαμενές αερίου από 
σκυρόδεμα όχι μακριά από την ακτογραμμή της ría. Ο Philippe Boulland σημειώνει ότι 
ορισμένες κατοικίες είχαν αγοραστεί και περάσει στην κυριότητα του σταθμού Reganosa. Οι 
αναφέροντες κατήγγειλαν στη συνέχεια ότι δεν έχει καταρτισθεί σαφές σχέδιο έκτακτης 
ανάγκης για τα πλοία που μεταφέρουν αέριο, τα οποία όταν έχει άμπωτη ακινητοποιούνται 
στο εσωτερικό τμήμα της ría. Υποστήριξαν επίσης ότι, ανάλογα με την κατεύθυνση του 
ανέμου, υποφέρουν από την οσμή του αερίου που προέρχεται από την εν λόγω εγκατάσταση. 
Σύμφωνα με τον Philippe Boulland, δεν έγινε αντιληπτή δυσοσμία στην περιοχή. Τέλος, οι 
αναφέροντες ισχυρίστηκαν ότι η μονάδα δεν είναι καν απαραίτητη, διότι υπάρχει αγωγός 
αερίου –ο οποίος προς το παρόν δεν τυγχάνει πλήρους εκμετάλλευσης– που συνδέεται με 
εγκατάσταση στο Tui, στη βόρεια Πορτογαλία. Ο Philippe Boulland υπενθυμίζει ότι οι αρχές 
υπογραμμίζουν ότι ο σταθμός Reganosa είναι απαραίτητος, πέραν του αγωγού, για τον 
ενεργειακό εφοδιασμό της Γαλικίας.

Συνάντηση με αναφέροντες, Ría του Burgo

Οι βουλευτές περπάτησαν κατά μήκος της περιοχής περιπάτου παράλληλα με τη ría στο O 
Burgo και στη συνέχεια σε μια γέφυρα επιβίβασης, όπου το βάθος της ιλύος ήταν περίπου 2 
μέτρα, όπως μετρήθηκε επιτόπου. Είναι εμφανές ότι η κατασκευή της περιοχής περιπάτου και 
των περιμετρικών κτιρίων προϋπέθεσε σημαντική οικονομική επένδυση, αλλά δεν φάνηκε να 
έχει δοθεί καθόλου προσοχή στον αιγιαλό ή στο περιβάλλον της ría σε αυτήν την περιοχή. Σε 
ένα άλλο σημείο, ένας άνδρας φορώντας προστατευτικό ρουχισμό κατέβηκε τα σκαλιά και 
πολύ γρήγορα βρέθηκε έως το ύψος του μηρού μέσα στην κινούμενη λάσπη, από όπου 
κατάφερε να βγει μόνο μετά από κόπο, με δυσκολία και μεγάλη παροχή βοήθειας. Εντούτοις, 
ο Philippe Boulland επισημαίνει ότι η εν λόγω περιοχή απέχει σημαντικά από τις περιοχές 
καλλιέργειας οστρακοειδών και αλιείας. Οι βουλευτές ενημερώθηκαν ότι στο παρελθόν είχε 
χάσει τη ζωή του ένας άνδρας εδώ, καθώς πνίγηκε, μην μπορώντας να ξεφύγει από την 
εισερχόμενη πλημμυρίδα. Σύμφωνα με τον Philippe Boulland, περισσότερα στοιχεία 
κατέδειξαν ότι ο άνδρας βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από την εγκεκριμένη ζώνη για τους 
απασχολούμενους στον τομέα καλλιέργειας οστρακοειδών (marisqueros).

Η ría εκτεινόταν κάποτε σε μια περιοχή 1,2 km2 ψιλής, λευκής άμμου. Σήμερα μεγάλο μέρος 
της περιοχής –σύμφωνα με τον Philippe Boulland, αυτό επιβεβαιώθηκε μόνο στην περιοχή 
στην οποία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη– είναι καλυμμένο από ιλύ. Σύμφωνα με την 
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Angelika Werthmann και την Tatjana Ždanoka, η ιλύς έχει μέσο ύψος 1,10 μέτρα. Οι 
αναφέροντες διατείνονται ότι η αποκατάσταση της ποιότητας της ría συνεπάγεται τόσο 
περιβαλλοντικό όσο και οικονομικό όφελος. Όπως διευκρινίζει ο Philippe Boulland, 
σύμφωνα με τα έγγραφα που υπέβαλε η Confraría de Pescadores A Coruña, ο αριθμός των 
απασχολούμενων στον τομέα της αλιείας στη συγκεκριμένη περιοχή μειώθηκε τα τελευταία 
45 έτη από 2600 άτομα σε μόλις 150. Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι η συνολική ποσότητα ιλύος 
λυμάτων μειώθηκε και ο Philippe Boulland υπενθυμίζει ότι προσέθεσαν επίσης ότι η 
κατάταξη πολλών περιοχών με αβαθή νερά στα οποία πραγματοποιείται καλλιέργεια 
οστρακοειδών βελτιώθηκε από κατηγορία «Γ» το 2010 σε κατηγορία «Β» το 2012, πράγμα 
που σημαίνει ότι η ποιότητα των υδάτων βελτιώνεται.
Παρόλα αυτά, οι αναφέροντες επισημαίνουν την προοδευτική εισβολή μεγαλύτερων 
περιοχών στις αλιευτικές ζώνες μαλακίων και οστρακοειδών. Το 2007 εν μία νυκτί διεκόπη η 
αλιευτική δραστηριότητα στον τομέα και 150 εντόπιοι «mariscadores» έχασαν το μέσο 
βιοπορισμού τους, καθώς η περιοχή υποβαθμίστηκε σε «Κατηγορία Γ» από τις αρχές1. Η 
συντεχνία ζήτησε συγκεκριμένο σχέδιο αναζωογόνησης για την αποκατάσταση της 
περιβαλλοντικής ακεραιότητας της περιοχής, που ιστορικά ήταν τοποθεσία εξαιρετικού 
φυσικού κάλλους και φιλοξενούσε πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και πολυάριθμα είδη 
αποδημητικών πτηνών, πολλά εκ των οποίων πλέον φθίνουν. Σε απάντηση των αιτημάτων 
των αναφερόντων, οι περιφερειακές αρχές επεσήμαναν ότι οι δημόσιες επιδοτήσεις είχαν 
κατανεμηθεί τα τελευταία έτη υπέρ της αποκατάστασης των απολεσθέντων εισοδημάτων των
αλιέων λόγω της μείωσης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. 

Οι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν σε αλιευτική βάρκα και να παρατηρήσουν 
την περιοχή από τη θάλασσα. Ο Philippe Boulland εξηγεί ότι οι αναφέροντες δεν επέτρεψαν 
στις αρχές να έχουν πρόσβαση στη βάρκα παρότι υπήρχε χώρος, αν και περιορισμένος. Οι 
αναφέροντες ήταν αγανακτισμένοι για την εν λόγω κατάσταση, αλλά φαίνεται εντούτοις να 
τη θεωρούν δεδομένη μετά από τόσα έτη αδράνειας εκ μέρους των αρχών. Σύμφωνα με την 
Angelika Werthmann και την Tatjana Ždanoka, είναι σαν να έχουν εγκαταλείψει κάθε ελπίδα 
να δουν την περιοχή αυτή να καθαρίζεται..

Ορισμένοι βουλευτές ρώτησαν τις αρχές σχετικά με αυτές τις συνθήκες και ζήτησαν να 
μάθουν τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την τόσον καιρό παραμελημένη κατάσταση: επίσης 
διατύπωσαν ερωτήσεις ως προς τη σύνθεση των λασπωδών βυθών και της ιλύος, καθώς οι 
αναφέροντες εξέφρασαν φόβους ότι ολόκληρη η περιοχή είναι ιδιαίτερα μολυσμένη. Ο 
πρόεδρος της ένωσης κατοίκων του O Burgo εξέφρασε τους φόβους του για την υγεία των 
παιδιών στην περιοχή, λόγω της λάσπης και της τοξικότητας του αιγιαλού. Κάθε μέρα η 
ρύπανση καθιστά λιγότερο παραγωγική τη ría και πιο ρυπαρή και ακατάλληλη για 
κολύμβηση, όπως δήλωσε. Η κατάσταση απαιτεί επείγουσα και ουσιαστική δράση 
προκειμένου να έχει η περιοχή έστω και την ελάχιστη πιθανότητα να επιβιώσει και να 
ανακτήσει την κατάταξη κατηγορίας «Α» για τις ζώνες παραγωγής ιχθυηρών. Ο Philippe 
Boulland επισημαίνει ότι για όλους τους παραπάνω λόγους, στο εξής παρέχεται πρόσβαση σε 
νέες αλιευτικές ζώνες.

Ορισμένοι βουλευτές τόνισαν τις ανησυχίες τους σχετικά με την προδήλως παθητική στάση 
των αρχών στο πρόβλημα της συσσώρευσης ιζημάτων με τόσο μεγάλο βάθος. Δήλωσαν ότι 
οι σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων αποτελούν ζωτική ανάγκη και απαιτείται να είναι επαρκείς 

                                               
1 Αρχεία της Çonfraría de Pescadores A Coruña. Φεβρουαρίου 2013. Αναφορά 922/2010.
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σε αριθμό ανάλογα με τον πληθυσμό και το εύρος των βιομηχανιών, ενώ θα έπρεπε επίσης να 
συνάδουν με την οδηγία για την επεξεργασία των λυμάτων (οδηγία του Συμβουλίου 
91/271/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1991), γεγονός που κάθε άλλο παρά ίσχυε παλαιότερα.

Ο Philippe Boulland προσθέτει ότι οι αρχές δήλωσαν ότι τα έργα που εκτελούνται στην 
περιοχή επιτρέπουν, επί του παρόντος, τη δέουσα διαχείριση ποσοστού 99,14% του συνόλου 
των λυμάτων και των όμβριων υδάτων που παράγονται στην περιοχή και τα οποία υπόκεινται 
σε επεξεργασία στον νέο σταθμό στο Bens, ο οποίος έχει τεθεί ήδη σε λειτουργία. Αυτό έχει 
συμβάλει στη βελτίωση της κατάταξης των περιοχών καλλιέργειας οστρακοειδών. Επιπλέον, 
ο Philippe Boulland υπενθυμίζει ότι προβλέπονταν ήδη νέες επενδύσεις για την περαιτέρω 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του καθαρισμού και διεξαγόταν μελέτη της ιλύος 
λυμάτων στον ποταμόκολπο προκειμένου να αποφασιστεί ο ενδεδειγμένος τρόπος 
επεξεργασίας. Σημειώνει επίσης ότι οι αρχές εξέφρασαν την έντονη διαφωνία τους με τη 
στάση των αναφερόντων που είχαν θέσει υπό αμφισβήτηση την ισχύ των αναλύσεων σε 
σχέση με τα οστρακοειδή, διότι διενεργήθηκαν από φορέα, όπως η Intecmar, που αποτελεί 
πραγματικό διεθνές σημείο αναφοράς στον τομέα αυτόν. Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι μελέτη 
σχετικά με την ιλύ εκτελείται επί του παρόντος από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων και 
Μεταφορών, καθώς και ότι οι αρχές υπενθυμίζουν επίσης ότι υπάρχει σχέδιο καθαρισμού της 
ría του Burgo.

Συμπεράσματα και συστάσεις

Η αποστολή εστίασε στα ζητήματα που είχαν θέσει οι αναφέροντες και αφορούσαν ιδίως τα 
μέρη των rías της Γαλικίας που πλήττονται ιδιαίτερα από τη ρύπανση και τη μόλυνση, μετά 
από πολλά έτη κωλυσιεργίας των αρμόδιων αρχών, τόσο των εθνικών όσο και των 
περιφερειακών και τοπικών. Οι rías έχουν επηρεαστεί από την ταχύτατη αστικοποίηση και 
εκβιομηχάνιση που δεν συνοδεύτηκαν από επαρκή μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ορθής διαχείρισης αποβλήτων. 

 Οι βουλευτές αναγνωρίζουν ότι έχουν καταβληθεί προσπάθειες από τις δημόσιες 
αρχές στον τομέα του καθαρισμού, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε βελτιώσεις σε 
αρκετές περιοχές. Αναγνωρίζουν επίσης, γενικότερα, την τεράστια πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από τη δεκαετία του 1980, όταν η Γαλικία διέθετε μόνο έναν σταθμό 
επεξεργασίας λυμάτων σε σχέση με τους 151 σταθμούς που διαθέτει σήμερα με 
ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων κατ’ ελάχιστον 2.000 h-e (ισοδύναμα κατοίκων).

 Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι σε άλλα σημεία των rías εξακολουθεί να υπάρχει 
ακμάζουσα βιομηχανία ιχθυηρών. Ωστόσο, οι εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν 
στις εν λόγω περιοχές ενδέχεται να απειληθούν εάν δεν γίνει επειγόντως κάτι για την 
επίλυση ορισμένων από τα ζητήματα που εγείρονται στην παρούσα έκθεση.

 Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ισπανίας 
αποτελούν μια πρώτη ένδειξη του βαθμού της σοβαρότητας των παραβάσεων και 
καθυστερήσεων κατά την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψής τους, οι βουλευτές παρατήρησαν ότι είχαν σημειωθεί βελτιώσεις και είχαν 
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καταβληθεί προσπάθειες από τις αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων και της καταπολέμησης της ρύπανσης. Διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι στον 
υφιστάμενο σταθμό του Vigo η επεξεργασία των όμβριων υδάτων δεν υπήρξε πάντοτε 
αποτελεσματική, αλλά ότι ο νέος υπό κατασκευή σταθμός του Vigo-Lagares 
αναμένεται να αντιμετωπίσει τις τελευταίες ανησυχίες που εκφράστηκαν σχετικά με 
την επεξεργασία των όμβριων υδάτων.

 Η διαχείριση των λυμάτων στην περιοχή αυτή προϋποθέτει μια ολιστική, 
συντονισμένη και συνολική προσέγγιση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις 
υδατοκαλλιέργειες, στην επαγγελματική αλιεία και στην αλιεία αναψυχής να 
ανθίσουν και να ευημερήσουν. Αυτό απαιτεί επενδύσεις σε ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους.

 Ο σταθμός REGANOSA έχει λάβει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη διενέργεια των 
δραστηριοτήτων του. Οι βουλευτές παρατήρησαν ότι ορισμένες κατοικίες βρίσκονται 
σε κοντινή απόσταση από αυτήν.

 Στο O Burgo ορισμένοι βουλευτές σοκαρίστηκαν στη θέα των βαθέων εναποθέσεων 
ιλύος που έχουν σχηματιστεί και που επηρεάζουν τόσο δυσμενώς τις καθημερινές 
δραστηριότητες των κατοίκων, καθώς και την τοπική απασχόληση. Πρέπει να 
αναληφθεί δράση ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα των υδάτων προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί με τα βέλτιστα ευρωπαϊκά πρότυπα.

 Οι βουλευτές εκφράζουν την ικανοποίησή τους διότι οι περιφερειακές αρχές 
συνειδητοποιούν ότι η ρύπανση απειλεί την τοπική οικονομία που βασίζεται στα 
ιχθυηρή και ότι οι αρχές δεσμεύονται να αναλάβουν δράση για να αποτραπεί 
περαιτέρω υποβάθμιση. Οι βουλευτές τις ενθαρρύνουν να προβούν περισσότερο 
ενεργά σε επενδύσεις για την επίτευξη του στόχου αυτού.

 Η ría στο O'Burgo χρήζει άμεσου καθαρισμού με εκτενή και μεθοδική βυθοκόρηση 
των πιο επιβαρυμένων όρμων και κολπίσκων. Επίσης, είναι προς το συμφέρον του 
εγχώριου πληθυσμού και της μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης και 
αναζωογόνησης της περιοχής να συνεχιστούν οι επιστημονικές αναλύσεις της ιλύος 
και η απομάκρυνσή της. 

 Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές πρέπει να επιδιώκουν ενεργά να συνεργάζονται με 
τις τοπικές κοινότητες και τις ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με 
την αναβάθμιση του περιβάλλοντος και να διασφαλίζουν τη συνεργασία τους με 
ρεαλιστικούς και πρακτικούς όρους. Οι βουλευτές είναι πεπεισμένοι ότι αυτό είναι 
εφικτό και απαραίτητο, δεδομένων των συνθηκών που παρατήρησαν στις περιοχές 
που επισκέφθηκαν, και ότι υπάρχει η καλή θέληση να προαχθεί δραστήρια η 
αναζωογόνηση ορισμένων τμημάτων των rías.
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 Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συζητήσεις της με τις ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
μελλοντική οικονομική και τεχνική συνεργασία μέσω των ταμείων συνοχής (έως το 
τέλος του 2013) και των διαρθρωτικών ταμείων (FEDER και EΚΤ), πρέπει να είναι 
έτοιμη να παράσχει την αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη που θα δώσει στην 
περιφέρεια της Γαλικίας τη δυνατότητα να ιεραρχήσει πιο αποτελεσματικά τα 
προγράμματα και τα έργα της για τον καθαρισμό των rías και της ενδοχώρας τους, για 
την ουσιαστική βελτίωση της διαχείρισης λυμάτων και την αποτελεσματική 
αποκατάσταση του φυσικού κάλλους των παράκτιων περιοχών.

Συστάσεις

προς το Vigo

ευχαριστεί τους αναφέροντες που απευθύνθηκαν στην Επιτροπή Αναφορών, ήδη από το 
1999, σχετικά με το ζήτημα της ποιότητας των υδάτων στη Γαλικία·

αποδοκιμάζει την καθυστέρηση των ισπανικών αρχών όσον αφορά την τήρηση των άρθρων 3 
και 4 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 79/923/ΕΟΚ, καθυστέρηση η 
οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον 
κόλπο του Vigo χάρη στις προσπάθειες του συνόλου των αρχών της Γαλικίας· 

επιθυμεί οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να προορίζονται για 
την έρευνα και τη διατήρηση της ποιότητας του καθαρού νερού προς όφελος είτε της τοπικής 
οικονομίας είτε της τοπικής κατανάλωσης·

επισημαίνει τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι διάφορες αρμόδιες αρχές όσον αφορά τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή και της επεξεργασίας των λυμάτων σε 
οικισμούς άνω των 15.000 κατοίκων·

θεωρεί ότι ο υφιστάμενος σταθμός της πόλης Vigo δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες 
του πληθυσμού· ως εκ τούτου, θεωρεί ότι ο νέος υπό κατασκευή σταθμός επεξεργασίας Vigo-
Lagares αποτελεί την κατάλληλη λύση για την επεξεργασία των λυμάτων λόγω της 
ικανότητας επεξεργασίας 800.000 ισοδυνάμων κατοίκων, σε έναν οικισμό οι κάτοικοι του 
οποίου εκτιμάται ότι ανέρχονται στους 466.230 κατά τους θερινούς μήνες, και λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη τους σταθμούς επεξεργασίας Vigo-Teis, Redondela, Arcade-Soutomaior, 
Vilaboa, Moana και Cangas, οι οποίοι έχουν συνολικά τη ικανότητα να επεξεργάζονται τα 
λύματα 924.821 κατοίκων, αριθμός σχεδόν διπλάσιος του αριθμού των κατοίκων του κόλπου 
του Vigo·

εκτιμά ότι ο νέος σταθμός επεξεργασίας θα ανταποκρίνεται στις ροές των υδάτων σε περίοδο 
βροχοπτώσεων ενώ παράλληλα θα αποτρέπεται η έκχυση μη επεξεργασμένων υδάτων που 
οφείλεται στη μειωμένη ικανότητα του υπάρχοντος σταθμού επεξεργασίας του Vigo·
προσθέτει ότι ο νέος σταθμός επεξεργασίας στο Vigo κατασκευάζεται με βάση τα πλέον 
σύγχρονα πρότυπα στον τομέα της επεξεργασίας των υδάτων, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη τις απαιτήσεις των περιοίκων, είτε αυτές αφορούν τον περιορισμό των οσμών στο 
εσωτερικό της μονάδας είτε την ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων στο τοπίο· 

επιθυμεί την τήρηση της προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2015 όσον αφορά την 
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ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του σταθμού επεξεργασίας·

λυπάται για το γεγονός ότι ορισμένοι αναφέροντες αμφισβήτησαν τα στοιχεία που παρείχε το 
Τεχνολογικό Ίδρυμα Ελέγχου του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Γαλικίας (Instituto 
Tecnolóxico para o control do medio mariño, INTECMAR) ενώ, στην έκθεση του Food and 
Veterinary Office (Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων) σχετικά με τον έλεγχο 
που πραγματοποιήθηκε στο Βασίλειο της Ισπανίας τον Οκτώβριο του 2011, στην οποία κάνει 
αναφορά η έκθεση της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών 2011-8881, υπενθυμίζεται ότι «το 
σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στη Γαλικία, , στην οποία παράγεται το 96% της εθνικής 
παραγωγής δίθυρων μαλακίων, συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»·

υπενθυμίζει, όπως ζητήθηκε από ορισμένους αναφέροντες, ότι στο χωροταξικό σχέδιο των 
παράκτιων περιοχών που εγκρίθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2011 από το Συμβούλιο της 
αυτόνομης κυβέρνησης της Γαλικίας, προβλέπονται πολιτικές εδαφικής και αστικής 
ανάπτυξης στις οποίες λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα των φυσικών πόρων, και ότι το 
σχέδιο σχολιάστηκε θετικά από τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του 
προγράμματος ONU-Habitat, με την επισήμανση ότι περιλαμβάνει «ορθές περιβαλλοντικές 
πρακτικές»· 

προς το Ferrol

επισημαίνει ότι ο σταθμός REGANOSA έλαβε όλες τις διοικητικές άδειες που απαιτούνται 
για την κατασκευή και τη λειτουργία του τερματικού σταθμού, και συγκεκριμένα την 
εκδοθείσα στις 11 Ιουνίου 2001 προηγούμενη διοικητική άδεια, συνοδευόμενη από θετική 
γνωμοδότηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εν λόγω σταθμού, την εκδοθείσα στις 
13 Φεβρουαρίου 2004 άδεια του σχεδίου κατασκευής του σταθμού και, τέλος, την εκδοθείσα 
στις 7 Νοεμβρίου 2007 άδεια για τη θέση σε λειτουργία του σταθμού·

επισημαίνει την απόρριψη από τις δικαστικές αρχές της Ισπανίας του συνόλου των 
δικαστικών διαδικασιών που κινήθηκαν κατά του σταθμού REGANOSA, εξαιρουμένης της 
προσφυγής που ασκήθηκε κατά της τροποποίησης του χωροταξικού σχεδίου του δήμου του 
Mugardos, τροποποίηση η οποία έγινε εξάλλου αποδεκτή στις 13 Ιουνίου 2012 μέσω νέας 
διοικητικής διαδικασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης του Ανώτατου 
Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2012·

διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση του σταθμού 
REGANOSA με το σύνολο των νομικών απαιτήσεων και ιδίως τη συμμόρφωσή του με όλες 
τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις·

σημειώνει τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αναφέροντες σχετικά με την πρόσβαση των 
δεξαμενόπλοιων μεταφοράς ΥΦΑ στον σταθμό REGANOSA και υπενθυμίζει εν προκειμένω 
ότι τα δεξαμενόπλοια τύπου Q-FLEX, τα μεγαλύτερα στον κόσμο έως το 2010, διαθέτουν 
άδεια πρόσβασης στον τερματικό σταθμό σύμφωνα με το ισπανικό πρότυπο ROM 3.1-99· 

αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες ορισμένων περιοίκων σχετικά με το ενδεχόμενο ατυχήματος 
στον σταθμό REGANOSA· θεωρεί ωστόσο ότι οι διαδικασίες εκκένωσης έχουν προβλεφθεί 
επιτυχώς και ότι το ενδεχόμενο αλυσιδωτής αντίδρασης σε περίπτωση βιομηχανικού 
ατυχήματος έχει ληφθεί δεόντως υπόψη, όπως υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
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προσθέτει ότι οι πολίτες, μαζί με τα σωστικά συνεργεία, συμμετείχαν στις διαδικασίες του 
σχεδίου εξωτερικής έκτακτης ανάγκης, όπως η οργάνωση συνταξιούχων «Pinabeta», η 
οργάνωση περιοίκων «Casas Baratas», η ένωση Casino Mugardes, η ένωση αλιέων του 
Mugardos, η ποδοσφαιρική λέσχη της Γαλικίας, καθώς και πληθώρα σχολικών ιδρυμάτων·

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένοι περίοικοι αρνήθηκαν, μέσω δήλωσής τους 
στην εφημερίδα El Pais της 14ης Αυγούστου 2008, να προσέλθουν στην ενημερωτική 
συνάντηση που διοργάνωσε ο σταθμός REGANOSA προκειμένου να απαντήσει στις 
ερωτήσεις των περιοίκων·

συνιστά στους περιοίκους που ισχυρίζονται ότι δεν ενημερώθηκαν σχετικά με τον νέο 
σταθμό, να λάβουν μέρος σε μια δωρεάν επίσκεψη του σταθμού REGANOSA 
αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση comunicacion@reganosa.com· υπενθυμίζει 
ότι από το δεύτερο εξάμηνο του 2007 έως το 2012, περισσότερα από 5.000 άτομα 
επισκέφθηκαν την εν λόγω μονάδα (πολλοί εκ των οποίων ήταν μαθητές)·

προς το Burgo

μολονότι οι βουλευτές επισκέφθηκαν ένα μικρό μόνο τμήμα του κόλπου του Burgo, συνιστά 
στις αρχές να αντιμετωπίσουν το συντομότερο δυνατό το ζήτημα της συσσώρευσης ιλύος 
στον εν λόγω κόλπο·

επισημαίνει ότι οι ήδη δρομολογηθείσες διαδικασίες ανάλυσης της ιλύος καθώς και τα σχέδια 
απομάκρυνσής της δημοσιεύθηκαν από το ισπανικό κέντρο CEDEX (Κέντρο μελέτης και 
έρευνας των δημοσίων έργων), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων και 
Μεταφορών, και ότι αναμένεται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα απομάκρυνσης της ιλύος 
ανάλογα με τη χημική της σύνθεση ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μόλυνσης των 
επιφανειακών υδάτων·

συνιστά στις αρχές να μην εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων·

προτείνει να επενδυθούν πόροι για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων αλλά πρωτίστως 
για την απομάκρυνση της ιλύος και την επεξεργασία του μολυσμένου τμήματος αυτής·


