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Bevezető megjegyzések

A galiciai riák nélkülözhetetlenek a régió létezése és életképessége szempontjából, egyrészt a 
szép természeti környezet miatt, másrészt a népesség központjaiként, harmadrészt pedig az 
iparból, halászatból, akvakultúrából és idegenforgalomból származó jövedelem forrásaként. A 
városi fejlődés felgyorsulása és az ipar fejlődése miatt az elmúlt évtizedekben a riák ökológiai 
és környezeti épsége rendkívül nagy terhelésnek volt kitéve.

Történeti szempontból a riákat stratégiai elhelyezkedésük, földrajzi és geomorfológiai 
jellegük vonzóvá tette az emberek számára, ráadásul a terület a hajóknak biztonságos kikötőt 
kínált, ami kedvezett a hátország társadalmi fejlődésének. A világ harmadik legfontosabb 
keresztény vallási központjának és a galiciai régió politikai székhelyének számító Santiago de 
Compostela, valamint a kereskedelmi és ipari szempontból jelentős Vigo város is kapcsolódik 
a riák létéhez.

Felső- és Alsó-Galiciában mintegy tizenhat ria található. A tényfeltáró látogatás során a 
küldöttség tagjai a helyi galiciai lakosság aggodalmait vizsgálták meg a riák szennyezettsége 
és fertőzöttsége kapcsán a vigói (beleértve a Natura 2000 hálózatba tartozó Ensenada de San 
Simónt) és az O burgói ria területén, mivel az Európai Parlamenthez benyújtott petíciókban1

ezekkel kapcsolatban jeleztek aggályokat. A küldöttség kötetlenebb formában néhány, más 
riákkal (Ferrol) kapcsolatos petíció benyújtóival is találkozott, hogy meghallgassa 
aggályaikat. Ezekkel a petíciókkal a bizottság később fog alaposabban foglalkozni.

A többi uniós országhoz hasonlóan Spanyolország is köteles tiszteletben tartani és 
végrehajtani az EU irányelveit; a látogatással összefüggésben a küldöttség különösen a 
petíciók benyújtóinak azon állításait kívánta ellenőrizni, miszerint a nemzeti és regionális 
hatóságok több fontos irányelvet nem hajtanak végre megfelelően, köztük a víz-
keretirányelvet, a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvet, a mészhéjú állatok 
vizeiről szóló irányelvet, az IPPC- (Seveso) irányelvet, az élőhelyvédelmi irányelvet és a 
környezeti hatásvizsgálatról szóló (KHV) irányelvet. A képviselők ezért külön törekedtek 
arra, hogy a regionális és települési szinten illetékes hatóságokkal is találkozzanak, hogy tőlük 
is meghallgathassák, hogyan kezelik az ilyen aggályokat, és milyen intézkedéseket léptettek 
életbe az uniós jognak való megfelelés érdekében. 

Az Európai Bizottság már több kötelezettségszegési eljárást indított Spanyolország (és 
számos más európai ország) ellen amiatt, hogy az adott ország nem tartotta tiszteletben a 
felsorolt irányelvek valamelyikét. Az eljárások eredményeképpen az Európai Bíróság 
megállapította, hogy Spanyolország 2005-ben megsértette a mészhéjú állatok vizeiről szóló 
irányelvet (C-26/04. sz. ügy), 2011-ben a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelvet (C-
343/10. sz. ügy) és 2011-ben a víz-keretirányelvet is (C-403/11. sz. ügy).

Fontos tényező mindenekelőtt a ria meghatározása, ha meg akarjuk érteni, miért olyan 
sérülékeny és problémás az ökológiája. A ria az óceán felől a szárazföldbe benyúló keskeny 
öböl, amely akkor alakul ki, amikor a tengerszint emelkedése következtében egy völgy 
tartósan víz alá kerül – a ria tehát egy folyóvölgy, ahol a torkolati zóna az éghajlati változások 
és a vízáramlatok erőssége függvényében változhat. A galiciai riák esetében csak a belső 

                                               
1 A vizsgált petíciók jegyzéke: lásd a programot és a mellékleteket.



PE508.307v06-00 4/18 DT\1008140HU.doc

HU

részüket lehet folyótorkolatnak tekinteni, mivel a fő torkolati folyamat, azaz a tengervíz és a 
beérkező folyóvíz közötti kölcsönhatás a belső, viszonylag kicsi, édesvízzel kevert tengervizet 
tartalmazó zónákra korlátozódik1. Philippe Boulland rámutat, hogy a riák medre inkább 
folyami, mintsem tengeri dinamikát követ, üledékkel és iszappal.

Zártságuk, valamint a változó vízáramlás és az apály-dagály sajátosságai miatt ki vannak téve 
a szennyezésnek és fertőzésnek. A petíció benyújtóinak egyik szakértője szerint egy héttől 
akár harminc napig is eltarthat, amíg a víz a riában kering, majd belefolyik a tengerbe.

A petíció benyújtói és a helyi lakosok mindenekelőtt az állítólag a ria üledékeiben talált, nem 
biztonságosan kezelt vagy tárolt ipari kibocsátásokból származó mérgező hulladékok, köztük 
a poliklórozott bifenil (PCB) és nehézfémek jelenléte, valamint a kezeletlen háztartási 
szennyvízből származó szerves hulladék miatt aggódnak. Ez nemcsak egészségügyi 
aggodalmakra ad alapot, hanem a helyi halászatra, tengeri hal- és akvakultúra ágazatra is 
jelentős hatással volt, ezektől pedig emberek ezreinek a megélhetése függ. Philippe Boulland 
azonban hangsúlyozza, hogy az utóbbi években jelentős javulás történt az ipari és háztartási 
szennyvizek kezelése terén.

A képviselők ezúton szeretnék kifejezni elismerésüket a petíciók benyújtóinak és a politikai 
hatóságoknak, illetve technikai munkatársaiknak, akik nagymértékben megkönnyítették a 
küldöttség munkáját, és az egyes képviselők által felvetett kérdések kezelésében 
tanúbizonyságot adtak jóindulatukról és elkötelezettségükről. Ez a munkadokumentum 
nagyon nehezen tud igazságosan eljárni a küldöttség tagjainak rendelkezésére bocsátott 
további információk óriási mennyiségével kapcsolatban. A munkadokumentum rendszeresen 
hivatkozik az ilyen dokumentációra, arra az esetre, ha a bizottság tagjai szeretnék alaposabban 
megismerni a tárgyalt kérdéseket.

A petíciók és a petíciók benyújtói

A misszió során megvizsgált petíciók minden esetben a helyi lakosság különböző rétegeiben 
felmerülő aggályoknak adnak hangot a környezet állapotának utóbbi években tapasztalható 
romlása miatt. Ezt különböző szempontokból fogalmazzák meg, ugyanakkor a szempontok 
kiegészítik egymást.

A halászcéhek képviseletében benyújtott petíciók arról szólnak, hogy a riák egyes részeinek 
szennyezettsége és fertőzöttsége milyen mérhetetlenül negatív hatással volt a megélhetésükre 
és a szakmájuk fenntarthatóságára. 

A petíciók benyújtói szerint a foglalkoztatás ebben az ágazatban tapasztalt meredek 
visszaesése nagyrészt a riák szennyezettségének és fertőzöttségének tulajdonítható. A riák 
helyreállítása és védelme – amihez a petíció benyújtói szerint holisztikusabb szemlélet kellene 
a hulladékgazdálkodásban, illetve sokkal többet kellene befektetni a mély iszapzátonyok 
tisztításába, kiszivattyúzásába és kezelésébe – a halászatban és az idegenforgalomban értékes, 
jobban fenntartható foglalkoztatási és beruházási lehetőségeket teremtene, ezáltal 

                                               
1 Marine Geology, 196. évfolyam, (2003) „Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?”, írta Graham 
Evans és Ricardo Prego. A vigói ria jellegéről további részletekért lásd: „Organic matter in ría sediments...” írta 
G. Evans, R. Prego és J.E. Marshall in Estuarine Coastal and Shelf Science 94 (2011).
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hozzájárulna a régió társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Ez egyúttal a természeti környezet 
vonzerejét is növelné, és ismét vonzóvá tenné a térségből mára már eltűnt növény- és 
állatfajok számára, ami talán az ökoszisztéma fokozatos regenerálódásához vezetne.

Ferrolban ezenkívül több csoport is aggasztónak találta az általuk potenciálisan rendkívül 
veszélyesnek tartott Reganosa visszagázosító üzem fennállását, amelyről állításuk szerint nem 
készült tényleges hatásvizsgálat, és ahol az IPPC-irányelvet nem feltétlenül alkalmazták 
megfelelően. Másrészt Philippe Boulland emlékeztet, hogy az Európai Bizottság az ehhez a 
petícióhoz fűzött előző észrevételeiben jelezte, hogy a kapott hiteles bizonyítékok alapján 
nem lehet megállapítani az uniós jog megsértését (1322-07. sz. petíció, 2011. március 3-i 
közlemény a képviselők részére). Angelika Werthmann és Tatjana Ždanoka továbbá 
emlékeztet, hogy 2012-ben valószínűleg megkésve végeztek visszamenőleges értékeléseket 
egy 2008-as ítélet nyomán, amely kimondta, hogy nem alkalmazták a KHV-irányelvet.

A legrégebbi petíciók közül kettő – egy 1999-es és egy 2006-os, amelyeket a látogatás előtt a 
Petíciós Bizottság és az Európai Bizottság is többször megvizsgált, ezenkívül 
kötelezettségszegési eljárás is foglalkozott velük – sokkal több szempontot fogott össze, és 
bizonyítékkal támasztotta alá a kezeletlen szennyvíz és ipari hulladékok nagyarányú 
kibocsátását a riákba, noha annak 2000. december 31-re összhangban kellett volna lennie a 
települési szennyvíz kezeléséről szóló uniós irányelvvel. Az Európai Bíróság azonban csak 
2011 áprilisában jelentette ki, hogy Spanyolország nem teljesítette a jogi kötelezettségeit. 
Angelika Werthmann és Tatjana Ždanoka úgy vélik, hogy Spanyolországnak még tennie kell 
a megfelelés érdekében. Philippe Boulland viszont hangsúlyozza, hogy immár valamennyi 
szennyvízkezelő létesítmény üzemel, kivéve a meglévő létesítmény mellett épülő vigóit, 
amelyet a képviselők is felkereshettek.

A petíciók benyújtói további információkkal szolgáltak az egyes esetekről és a vigói ria 
vizének biológiai és vegyi fertőzöttségéről, ami különösen az ipari és kikötői területek 
környezetét érinti, ahol kadmium- és ólommaradványok, valamint a PCB jelenléte okoz 
problémát szerintük. A találkozók résztvevői bizonyítékokkal támasztották alá a vigói kikötő 
bővítésével és a súlyosan fertőzött tengeri talaj felkavarásának káros hatásával kapcsolatos 
súlyos aggályaikat. Bár a vigói ria környékén vannak szennyvíztisztító telepek, a 
képviselőknek készített térképen is szerepelt körülbelül tíz, a petíciók benyújtói szerint 
azonban ezek nagyrészt nem megfelelőek és megbízhatatlanok. A petíciók benyújtói 
megjegyezték, hogy ezek a szennyvíztisztító telepek nagy esők után gyakran leállnak, és 
ilyenkor az esővíz összekeveredik a kezeletlen szennyvízzel és ipari szennyvízzel, az ebből 
származó szennyvíz pedig közvetlenül a riákba ömlik. A képviselőket arról is tájékoztatták, 
hogy sok szennyvíztisztító telepen nem végeznek karbantartást, és ennek következtében a 
szivattyúk gyakran elromlanak. Philippe Boulland emlékeztet, hogy a regionális hatóságok 
rámutattak, hogy ezek az üzemzavarok ritkák, és hogy az alkalmi túlfolyások esetén felhígult 
vízről van szó nagy esőzések idején.

Tekintettel arra, hogy a meglévő telep mellé új szennyvíztisztító épült a vigói ria és a Lagares 
folyó térsége számára, ahol a coliform baktériumokkal való fertőzöttség szintje állítólag a 
legmagasabb és legállandóbb, elismerték, hogy az új telep kedvezően fogja befolyásolni a 
problémát, bár a megépítése több évvel elmaradt az ütemezéstől, ráadásul nagyon közel van a 
lakóházakhoz és iskolákhoz, valamint egy mára már erősen szennyezett mocsaras 
természetvédelmi területhez. Úgy tűnt, hogy a vigói petíciók benyújtói egyetértenek abban, 
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hogy a ria számára legalkalmasabb szennyvíztisztító infrastruktúra egy több, egymással 
összeköttetésben lévő, jól működő, közepes méretű szennyvíztisztító telepből álló átfogó 
hálózat lenne, okosan elrendezve a ria körül. A petíciók benyújtói elmagyarázták, hogy ezzel 
el lehetne kerülni azt az ismétlődő jelenséget, hogy egyetlen gyűjtő összeomlása esetén 
leálljon a fő szennyvíztisztító telep. Angelika Werthmann és Tatjana Ždanoka emlékeztet, 
hogy a hatóságok hangsúlyozták, hogy egy ilyen hálózat jelentős problémát okozna, mivel 
kialakítása mindenképpen jelentős mennyiségű magántulajdon kisajátításával járna. Philippe 
Boulland megjegyzi továbbá, hogy a hatóságok szerint értelmetlen több létesítményben külön 
kezelni egy adott agglomeráció szennyvizét, hiszen az új létesítmények építésével csökkenne 
a méretgazdaságosság, ráadásul nem is áll rendelkezésre elegendő terület, továbbá az nem 
felelne meg a környezetvédelmi hatástanulmányban meghatározott műszaki 
követelményeknek.

A petíciók benyújtói megerősítették, hogy a lakosság nem jutott megbízható statisztikákhoz a 
riák különböző részeinek vízminőségére vonatkozóan, és arról sem kaptak megfelelő 
tájékoztatást, hogy milyen egészségügyi veszélyekkel jár az egyes területek határértéket 
meghaladó fertőzöttsége, hozzátéve, hogy a szennyezettségi szintek az esőzések és az 
évszakok szerinti apály-dagály mozgás függvényében változnak. A regionális hatóságok 
mindazonáltal megkérdőjelezték a fenti állítások igazságalapját, és felhívták a figyelmet a 
honlapjukon állandó jelleggel, nyilvánosan elérhető adatokra és információkra.

Összefoglaló a találkozókról

Találkozó a petíciók benyújtóival és a vigói polgármesterrel, Ría de Vigo

A küldöttség üdvözölte a Ría de Vigo védelmére létrehozott egyesület elnökét, Serxio 
Regueira Gómezt, aki jelezte, hogy egyesülete aggódik a vízminőségnek a ria több részén 
tapasztalható romlása miatt. A térségben 1980 előtt egyáltalán nem voltak szennyvíztisztító 
telepek, és azóta ugyan több is épült, ezek azonban nem voltak megfelelőek, és nem igazodtak 
a gyorsan növekvő népességű agglomerációk és ipari övezetek elvárásaihoz. Ez nagyon 
károsan hatott a ria hagyományos tevékenységeire, nevezetesen a kagyló, osztriga és egyéb 
mészhéjú állatok tenyésztésére, valamint a tengeri hal-/ráktermékek előállítására. Manapság a 
meglévő szennyvíztisztító telepek általában nem tudnak megbirkózni a terheléssel, különösen 
azért, mert sok területen nincs előzetesen különválasztva a Galiciában jellemzően bőséges 
esővíz és a szennyvíz. Regueira Gómez azzal a kéréssel fordult a hatóságokhoz, hogy 
próbálják párbeszéd és a lakosság bevonása útján kezelni a helyzetet, és az egyesületekkel 
együttműködve törekedjenek a vigói ria ökológiai értékének helyreállítására, ennek során 
pedig tekintsék kiemelten fontosnak a megfelelően finanszírozott hulladék- és 
szennyvízkezelési tervet. A képviselőknek bemutattak egy dokumentált mellékletet, amelyben 
több fénykép is szerepelt a ria partjai mellett látható különböző feltételezett „fekete foltokról”, 
és ezeket utóbb a hatóságokkal és a petíciók benyújtóival közösen tartott hajóút során is 
megtekintették. Philippe Boulland megjegyzi, hogy a hatóságok kifejtették, hogy ezeket a 
csővezetékeket már nem használják, kivéve a csapadékvíz eltávolítására rendkívüli esőzések 
idején. A képviselők látogatásuk idején nem észleltek semmilyen kifolyást. Philippe Boulland 
kifejti, hogy a képviselők ezután a galiciai kormány tisztviselői, szakértők és a petíciók 
benyújtói társaságában több mint kétórás hajóutat tettek a vigói ria területén, hogy 
megtekintsék a petíciók benyújtóit aggasztó, ily módon megközelíthető látnivalókat. A hajó 
megközelítette a jelenlegi vigói szennyvíztelep csővezetékének kivezető nyílását, de a tenger 
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felszínén semmilyen elváltozást nem észleltek. A petíciók benyújtói több „fekete foltot” is 
láttak a hajóról, azonban ekkor szennyvízkibocsátást nem tapasztaltak. Philippe Boulland 
szerint miután a képviselők első kézből megismerték a helyzetet, a kérdéseket megfelelően 
megtárgyalták a vigói polgármesterrel és később a regionális kormányzattal is.

A San Simon-öböl védelmére létrehozott egyesület képviseletében Franco Antonio Lores 
felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy nem tartották tiszteletben a helységnek a 
Natura 2000 hálózatban szerzett „közösségi jelentőségű természetvédelmi terület” 
minősítését. Lores úr mindenekelőtt kifogásolta, hogy a meglévő AUCOSA hallisztgyártó 
üzemből közvetlenül a tengerbe ömlik a szennyvíz, és ezt a gyakorlatot anélkül vezették be, 
hogy bármilyen előzetes környezeti hatásvizsgálati eljárás zajlott volna. A rossz szagok miatt 
nagyon sok a panasz, különösen nyaranta. A petíció benyújtója másodsorban arra 
figyelmeztetett, hogy a közösségi jelentőségű természetvédelmi terület védelmére a vízszint 
vonalában veszélyt jelent a vigói kikötő bővítése, amellyel a nagyobb konténerforgalmat 
kívánják lehetővé tenni, erről azonban ugyancsak nem készült megfelelő, a védett terület 
sérülékenységét figyelembe vevő környezeti hatásvizsgálat. Philippe Boulland hangsúlyozza, 
hogy a galíciai legfelsőbb bíróság egy ítélete megerősítette a vigói kikötő bővítésének 
jogszerűségét. A petíció benyújtója figyelmeztetett a konténereket mozgató óriási daruk 
romboló hatására, és a továbbiakban azzal érvelt, hogy mivel a válság következtében amúgy 
is jelentősen visszaesett ez a tevékenység, a rendezett területet más célra kellene felhasználni, 
lehetne például parkoló a természeti terület látogatói számára. A petíció benyújtója végül 
megkérdőjelezte néhány olyan dokumentum érvényességét, amelyeket az érintett iparágak 
készítettek tevékenységeik indokolására.

Ricardo Prego, a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács (Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, CSIC) kémiai oceanográfiával foglalkozó tudósa és az előzőekben idézett 
tanulmányok társszerzője tájékoztatta a képviselőket a ria vízkeringési rendszerének 
jellegéről, amely az északi széltől, a dagálytól és a különböző hőmérsékletű (a kiáramló 
édesvíz melegebb, a beáramló tengervíz hidegebb) vízáramlatoktól függ, és arról, hogy a 
vízcsere intenzitása többé-kevésbé az évszakok függvénye is. A kutató megmérte a mérgező 
fémek lerakódását az üledékben, ami a szennyvíztisztító telepek közelében csökkent, de más 
területeken nőtt. Megállapította, hogy bizonyos időszakokban, amikor a nagy esőzések után a 
kezeletlen szennyvíz nagy mennyiségben ömlött be a riába, megnőtt a szennyezettség és a 
fertőzöttség, ami oda vezetett, hogy a ria területén a mérgező anyagok idővel felhalmozódtak 
az iszapban és az üledékben. 

A vigói riának Galiciában nagyobb a termelékenysége és gyorsabb a regenerálódása, mint a 
legtöbb riáé, olyannyira, hogy a fajok becsült regenerálódási képessége 10%-kal jobb az 
átlagosnál. Ez a ria azonban a népesség növekedése és a gazdasági tevékenység fellendülése 
következtében egyre nagyobb terhelésnek van kitéve.

Ezeket más petíciók benyújtói is hangsúlyozták, konkrétan Angeles Pequeño Prado és Eliseo 
Baluja, akik bírálták a Lagares folyó torkolatánál található szennyvíztisztító telep bővítését, 
mivel ez a terület elmondásuk szerint eleve védett mocsárvidék. Elmondásuk szerint ezzel a 
hatóságok nem értettek egyet. Korábban már az eredeti telepet is bírálták, és azzal érveltek, 
hogy a kapott 30 millió EUR összegű uniós támogatás ellenére sem működött megfelelően. A 
meglévő szennyvíztisztító központ nagyarányú bővítése helyett, ami a környező természeti 
területre, valamint a lakónegyedekre és iskolákra is mindenféle káros hatással van, a petíció 
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benyújtói több kisebb szennyvíztisztító telep megépítését támogatnák, és ezekből néhány a 
riától távolabb is lehetne, hogy elterelje a szennyvizet. A petíció benyújtói amellett érveltek, 
hogy több gyűjtőből álló hálózatot kellene létrehozni, hogy el lehessen kerülni az egész 
tisztítóhálózat összeomlását, amely jelenleg azt eredményezi, hogy az esővíz, szennyvíz és 
ipari szennyvíz keveréke közvetlenül beleömlik a riába. Az eredeti, 1999-ben kelt petíció 
benyújtójának lánya, Pequeño Prado elmondta, hogy nem tudtak közvetlenül véleményt 
nyilvánítani, amikor a kérdésekről először tárgyaltak a helyi és regionális hatóságokkal, noha 
azóta már látják, hogy a vízforrások hogyan mentek tönkre, és a pisztrángok, békák és más 
kétéltűek is eltűntek. Pequeño Prado külön megemlítette, hogy a tényfeltáró látogatás előtt 
néhány nappal, a szennyvíztisztító kibővítésére irányuló építési munkák keretében teljes 
egészében elpusztították az Amial vagy Carrasqueira néven ismert erdőt, amely védett élőhely 
volt, és egyszer jelölték is a közösségi jelentőségű természetvédelmi területek közé (ez 
azonban soha nem járt sikerrel). Elmondása szerint ezenkívül a kisajátítással néhány családot 
is megfosztottak az otthonától, hogy helyet teremtsenek az új telepnek, és az emberek 
véleményét figyelmen kívül hagyták. A petíció benyújtója a tudományos szakértő 
vízmegújulásra vonatkozó adatait is kétségbe vonta, és azt állította, hogy az egyesületük 
szakértője szerint a teljes tisztulás 5–8 évet vesz igénybe.

A küldöttség tagjai ezután külön találkoztak Abel Caballero Alvarez vigói polgármesterrel.  
Cangas, Moana, Soutomaior, Redondela és Vilaboa polgármesterei is jelen voltak, de idő 
hiányában nekik nem jutott szó.

A polgármester hangsúlyozta, hogy a ria mennyire fontos a régió megélhetése szempontjából, 
és hogy Vigo az elmúlt időszakban erre építve milyen gyorsan, milyen sokat fejlődött. 
Tekintettel a város 300 000 fős népességére, ami az ipari zónákkal együtt 420 000 főt, 
turistaszezonban pedig ennél is nagyobb népességet jelent, a polgármester elismerte, hogy a 
hulladékkezelés és -gazdálkodás terén nem olyan ütemezésben tettek eleget a terület 
igényeinek, ahogy kellett volna. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a polgármestersége alatt a 
szomszéd településekkel összefogva komoly erőfeszítéseket tettek a helyzet orvoslása 
érdekében, hogy városában és a ria területén javuljon a környezet állapota. Felhívta a 
figyelmet az újonnan kialakítandó szennyvíztisztító-telepre (a küldöttség később fel is kereste 
a helyszínt), amelynek fejlesztése a Kohéziós Alapból származó, 112 millió EUR összegű 
uniós pénzügyi támogatással történik – ez a teljes költség 48,69%-át teszi ki. Philippe 
Boulland hozzáteszi, hogy 104 millió eurót, a teljes költség 45,37%-át a Xunta de Galicia állt, 
és 14 millió eurót, a teljes költség 5,94%-át pedig Vigo városa fedezett, szoros 
együttműködésben az országos, regionális és helyi hatóságokkal1.

Az új szennyvíztisztító telep építése több mint három évet vesz igénybe, egy ideiglenes 
létesítményt pedig ez év végén fognak üzembe helyezni. Az új létesítmény tervei a szennyvíz 
biológiai kezeléséhez és fertőtlenítéséhez szükséges legújabb technológiák és a környezeti 
fenntarthatóság figyelembevételével készültek. A polgármester ezenkívül tájékoztatta a 
képviselőket arról, hogy a településen mintegy 150 kilométer hosszú szennyvízvezetéket 
fektetnek le, amivel a szennyvizet különválasztják az esővizet elvezető csatornáktól. Ezzel és 
a többi intézkedésével a polgármester nyomatékosította, hogy elkötelezetten törekszik a 
vízgyűjtő térségének megtisztítására.

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Ebben a dokumentumban fontos 
műszaki részletek találhatók az építés alatt álló szennyvíztisztító telepről.
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Egyes képviselők azonban kifogásolták, hogy megkésve érték el ezt a stádiumot – ebben a 
kérdésben 2011. áprilisban az Európai Bíróság is Spanyolország ellen ítélt, egy évekig tartó 
kötelezettségszegési eljárás végén –, valamint azt, hogy a helyi civil csoportosulásokat nem 
vonták be a konzultációs folyamatba; az egyik petíciót egy egyesület nyújtotta be, amely több 
mint húsz éve küzd az ilyen intézkedésekért, számos szakértővel és tudóssal a tagjai között.

A polgármester válaszában jelezte, hogy a szennyvíztisztító telephez és sok más projekthez 
társfinanszírozás kellett a régió és a madridi spanyol hatóságok részéről, arra pedig még a 
fellendülés idején sem volt lehetőség, hogy az ilyen intézkedéseket előnyben részesítsék: még 
az uniós támogatást is a spanyol központi hatóságoknak kellett kérniük, ők viszont hosszú 
évekig elhanyagolták ezt az alapvető infrastruktúrát, és inkább más, gazdaságilag 
látványosabb hasznot hozó lehetőségeket választottak. A városi tanácsnak magáról a 
szennyvíztisztító telepről is több mint két évig kellett tárgyalnia ahhoz, hogy végső határozat 
szülessen. A polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy korábban is zajlottak más 
környezetvédelmi projektek a strandok, köztük a városi strandok megtisztítása és a 
vízminőség javítása érdekében, ezenkívül fejlesztették a vigói ria szigetein lévő természeti 
parkokat és helyreállították a dűnéket. Úgy vélte, hogy a vigói kikötő bővítéséhez nincs 
szükség környezeti hatásvizsgálatra (KHV), mivel az egy évszázad óta nehézfémmel 
szennyezett térségben már nem lehet sok környezeti kárt okozni. Philippe Boulland 
megjegyzi, hogy minden más nagy forgalmú kikötőben ez a helyzet.

A képviselők ellátogattak az új szennyvíztisztító telepről szóló információgazdag kiállításra, 
felkeresték a meglévő telepet és az építkezés helyszínét, és találkoztak néhány helyi lakossal, 
akik még most is amiatt panaszkodtak, hogy a meglévő létesítményekből kellemetlen szagok 
árasztják el a környéket. Philippe Boulland szerint ez nem volt érezhető. Angelika 
Werthmann és Tatjana Ždanoka emlékeztet más panaszokra, melyek szerint öreg tölgyeket és 
más fákat vágtak ki és otthonokat sajátítottak ki (egyes esetekben az 1988-as Ley de Costas 
rendelkezéseinek ürügyén) annak érdekében, hogy később felépítsék az új üzemet.

A petíciók benyújtói aggályosnak találták, hogy az esővíz még mindig keveredik a 
szennyvízzel, a kifolyók pedig állandóan koszosak, ami káros az egészségre. Philippe 
Boulland szerint a hatóságok minden kritikát figyelembe vettek és kifejtették, hogy az új 
szennyvízkezelő létesítmény a legmodernebb szabványoknak megfelelően épült a tisztítás 
vonatkozásában, és hogy minden szennyvizet meg tud majd tisztítani, még a nagy esőzések 
idején tapasztalt megnövekedett mennyiséget is. Néhány képviselő befejezésül hangsúlyozta, 
hogy a hatóságok és a petíciók benyújtói között feltétlen szükség van a párbeszédre, és 
szorgalmazták, hogy a vigói polgármester találkozzon velük.

Találkozó a galiciai regionális hatóságokkal, Santiago de Compostela

A küldöttség továbbutazott Santiago de Compostelába, hogy találkozzon Augustín Hernández 
Fernández de Rojo környezetvédelemért, területfejlesztésért és infrastruktúráért felelős 
miniszterrel és Rosa Quintana Carballo vidékfejlesztésért és a tengerekért felelős miniszterrel, 
valamint több vezető tisztviselővel és szakértővel.
A képviselők a több mint kétórás, igazán nyílt és informatív előadás-sorozat és eszmecsere 
során választ kaptak a regionális hatóságoktól a néhány képviselő által aggályosnak talált 
kérdésekre, amelyeket a petíciók benyújtóinak korábbi magyarázatai alapján vetettek fel.
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A miniszter mindenekelőtt tájékoztatta a képviselőket, hogy 2012. szeptemberben végre 
jóváhagyták a galiciai part- és vízgyűjtő-gazdálkodási tervet – az uniós víz-keretirányelv 
egyik alapfeltételét –, amit már az EU Bíróságának döntése is sürgetett, miután a Bíróság 
bírálta Spanyolországot az uniós jog sok évvel korábban kötelező végrehajtásának 
elmulasztásáért. Spanyolországban így is Galicia volt a második olyan autonóm közösség, 
amely eleget tett ennek az előírásnak.

A miniszter nyomatékosította, hogy a galiciai hatóságok elkötelezetten törekszenek a helyzet 
orvoslására, amely a szennyvízkezelés terén az évek során az uniós jog súlyos megsértéseihez 
vezetett. Bemutatta a kormányának 2015-ig szóló terveit, köztük a gyűjtő- és 
szivattyúállomások építését és a szennyvíz kezeléséről szóló irányelvnek való teljes 
megfelelést. Hangsúlyozta a szennyvízkezelésre és a környezet javítására irányuló program 
jelentőségét az idegenforgalmi vonzerő növelése, az akvakultúra-ágazat fejlesztése és a 
munkahelyteremtés szempontjából. A riák megtisztításáról szóló tervek most készülnek, 
számítógépes modellezés segítségével, a leginkább veszélyeztetett területekre pedig külön 
megfigyelési módszereket dolgoznak ki. A riák sok része kitűnő állapotban van, és a 
mészhéjú állatok termelése is magas színvonalú, 8000 fős foglalkoztatással, más területek 
állapota viszont leromlott, ezért ezeket meg kell tisztítani. Ezzel összefüggésben 
hangsúlyozta, hogy az EU-tól származó további finanszírozás nagyon fontos elem, akárcsak a 
szennyező fizet elv tényleges alkalmazása.

A tisztviselők bemutatták a riák A., B. és C. osztályba való besorolását1 a 134 ellenőrzött 
zónából vett heti vízminőség-ellenőrzési adatok alapján, ami arra szolgál, hogy az egész 
partvidékre és a strandokra kiterjedő műszaki és higiéniai ellenőrzések mellett ezzel is 
biztosítsák a mészhéjú állatok és akvakultúra-termékek termelésének minőségét. Az 
eredményeket közzéteszik a minisztérium tengerellenőrzési technológiai intézetének 
weboldalán (Instituto Tecnolóxico para o control do medio mariño, INTECMAR2) és közlik a 
halászcéhekkel. Az előadó jelezte, hogy a mészhéjú állatok vizeinek minőségéről szóló uniós 
irányelveknek teljes mértékben eleget tettek3. A jelenlegi 134 ellenőrzött zónából a 
biotoxinok, mikrobiológiai szintek, vegyi anyagokkal és szénhidrogénekkel való 
szennyezettség szintje alapján 33-at (24,63%) soroltak az A. osztályba, ami lehetővé teszi az 
ezekben a zónákban begyűjtött mészhéjú állatok közvetlen emberi fogyasztásra való 
értékesítését, és ezáltal nagyobb bevételt biztosít a termelőknek és a helyi gazdaságnak4. 
Ezzel szemben 85 zónát (63,43%) soroltak a B. osztályba, ami azt jelenti, hogy az itt gyűjtött 
mészhéjú állatokat az egészségügyi előírások betartása érdekében értékesítés előtt tisztító 
központban kell kezelni, 16 zónát (11,94%) pedig a C. osztályba soroltak be, ami miatt a 
termelőknek az innen származó mészhéjú állatokat hosszan tartó hő- vagy mikrobiológiai 
kezelésnek kell alávetniük. Philippe Boulland hangsúlyozza, hogy 2009 és 2013 között 31 
zóna (212,18km2) állapota javult, 9-é (8,37km2) pedig romlott.

                                               
1 Ez az osztályozás összhangban van az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági 
ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 
854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel.
2 http://www.intecmar.org/
3 A minisztérium a küldöttség tagjainak teljes körű dokumentációt adott a különböző zónák határainak 
kijelöléséről és az ellenőrzések eredményeiről.
4 Angelika Werthmann és Tatjana Ždanoka szerint figyelemre méltó, hogy a 134 ellenőrzött zóna közül csak 33-
at (kevesebb mint 25%) soroltak az A osztályba..
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Philippe Boulland hangsúlyozza továbbá, hogy a regionális hatóságok a benyújtott 
dokumentumokban kifejtik, hogy a helyreállítás és a tisztítás érdekében tett erőfeszítések 
pozitív hatással voltak az osztályozásra, mivel a területen az utóbbi 4 évben 25,2%-kal nőtt a 
kéthéjú kagylók termelése. A hatóságok továbbá rámutattak, hogy az INTECMAR rendkívül 
jól működik, amit az Európai Bizottság Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatósága is 
elismert a 2011. október 10. és 21. között Spanyolországban végzett ellenőrzésről szóló 
végleges jelentésében, melyben megállapította, hogy „a Galiciában – ahol a kéthéjú kagylók 
országos termelésének 96%-át állítják elő – alkalmazott ellenőrzési rendszer megfelel az 
uniós jogszabályoknak”.

Egyes képviselők az ezt követő eszmecsere során főként azzal kapcsolatban adtak hangot 
aggodalmuknak, hogy a hatóságok által közölt információk és adatok mintha eltérnének attól, 
amit a különböző petíciók benyújtói érzékeltek. Megjegyzendő továbbá, hogy a petíció 
benyújtói panaszkodtak az információkhoz és adatokhoz való hozzáférés nehézségére, annak 
ellenére, hogy amint Philippe Boulland emlékeztet, a hatóságok közölték, hogy az 
INTECMAR honlapján több mint 7 000 regisztrált felhasználó van és havonta 1 millió lekérés 
érkezik rá a termelési zónákat érintő változásokkal kapcsolatos határozatok kapcsán.

A hatóságok elismerték a fenti aggályok jogosságát, és ismét hangsúlyozták a már lezajlott és 
még folyamatban lévő jelentős előrelépéseket, konkrétan a szennyvíz elterelését a riáktól a 
szennyvíztisztító telepekhez, amelyek száma az utóbbi 15 évben jelentősen megemelkedett, 
még ha időnként akadtak is karbantartási problémák. A hatóságok mindazonáltal 
nyomatékosították, hogy a halászatot és a mészhéjú állatok gyűjtését nem fenyegeti komoly 
veszély, és azzal érveltek, hogy a küldöttség másnapi úti célja, az O burgói ria környezetében 
a víz több mint 99%-át megfelelően kezelik.

Egyes képviselők erre reagálva további kérdéseket tettek fel a kikötők és az ipari övezetek 
közelében az üledékben mért ipari szennyezés és mérgező anyagok szintjéről, amely állítólag 
tíz-tizenötször magasabb a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC) szerinti nyílt tengeri határértékeknél. Mások azt szerették 
volna megtudni, hogy milyen tervek vagy projektek vannak a küldöttség által később 
felkeresett riák sok részét elfertőző iszap és üledék kitermelésére és tisztítására.

A miniszter válaszában hangsúlyozta, hogy az EU-nak milyen fontos szerepe volt abban, 
hogy a hatóságok a vízi utak szennyezésének megelőzése érdekében csapadékvíz-tárolókat és 
tisztítóüzemeket hozzanak létre a régióban, többek között a Lagares medencében.
Philippe Boulland megjegyzi, hogy a hatóságok szerint a petíciók benyújtóinak és a 
hatóságoknak eltér a véleménye a javulásokról és a jelenlegi tervekről, mivel a hatóságok a 
korábbiakhoz képest alaposabbak és átláthatóbbak az ellenőrzés és az adatközlés 
vonatkozásában, a vízhasználat szabályozása változik és egyre igényesebb lesz, valamint a 
társadalom is tájékozottabb, mint korábban. Mindenesetre hangsúlyozták, hogy a szennyezés 
a víztisztító rendszerek megépítésének előrehaladásával és az ipari kibocsátások fokozottabb 
ellenőrzésével természetesen csökkent.

Találkozó a petíciók benyújtóival, REGANOSA-üzem (Ría de Ferrol)

A küldöttség ellátogatott a ferroli Mugardos közelében épült LNG-terminál és visszagázosító 
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üzem telephelyére1. A helyi lakosok a terminál elhelyezkedését aggályosnak találták, bár ez –
mint arról a képviselőket is tájékoztatták – illegálisan épült oda, mivel nem tartották 
tiszteletben a legfelsőbb bíróság 2008-ban kelt határozatát. Philippe Boulland rámutat, hogy 
Reganosa-üzem engedélyezésének jogszerűségét megerősítette a madridi fellebbviteli bíróság 
2012. november 12-i és 2013. április 30-i ítélete is. A petíció benyújtói jelezték, hogy a 
terminál az eredeti tervek szerint egy távolabbi helyen, a potenciálisan nagyobb veszélyt 
jelentő és zavaró ipari tevékenységek céljára kialakított külső kikötőben helyezkedett volna 
el, de a terveket megfelelő konzultációs eljárás nélkül megváltoztatták. Ennek a KHV-
irányelv és az IPPC-irányelv helyes végrehajtása szempontjából következményei is voltak. 
Néhány petíció benyújtója ezenkívül azt állította, hogy a helyszínt nem a közérdek alapján, 
hanem városfejlesztési spekulánsok általi jogtalan befolyásolás nyomán változtatták meg. 
Philippe Boulland hangsúlyozza, hogy ez csak feltételezés, amit semmi nem bizonyít.
A 2 gigatonnával egyenértékű 150 000 Tn vagy 1800 m3 földgáz befogadására alkalmas 
üzem most mindössze 100 méterre van a legközelebbi házaktól és csak 1 kilométerre Ferrol 
városától. A telephelyen a riából származó vizet használják, amelyet aztán állítólag megfelelő 
tisztítás nélkül vissza is szivattyúznak, becslések szerint napi 1000 tonna mennyiségben. 
Philippe Boulland hangsúlyozza, hogy a Reganosa-üzem vezetői, a hatóságok és az Európai 
Bizottság is úgy vélik, hogy minden minta azt mutatja, hogy a hőmérsékletre és a minőségre 
vonatkozó előírásokat betartják az üzem környékén.

A petíciók benyújtói kifogásolták, hogy nem készült vészhelyzeti kiürítési terv arra az esetre, 
ha a telephelyen baleset történne, de ezt az állítást a regionális hatóságok később kétségbe 
vonták. Philippe Boulland emlékeztet, hogy a hatóságok rámutattak, hogy a vészhelyzeti 
tervet a hatályos szabályozásnak megfelelően elfogadták. A visszagázosító üzem 
elhelyezkedésével kapcsolatos jogi problémák kapcsán rámutattak arra is, hogy az jogilag 
rendeződött, amit az Európai Bizottság elfogadott. Philippe Boulland rámutat, hogy a madridi 
fellebbviteli bíróság 2012. november 12-i ítélete megerősítette, hogy a projekt 
környezetvédelmi eljárása és a mugardosi helyszín olyan környezeti feltételeket, domborzati 
viszonyokat és hatékonyságot biztosított, amely alkalmassá tette a létesítmény számára.
Egyes képviselők mindazonáltal riasztónak találták a terminálhoz nagyon közeli házak 
látványát, amelyekre rávetül a ria partvonalától nem messze található gáztározó 
betontartályok árnyéka. Philippe Boulland megjegyzi, hogy egyes házakat megvásárolt a 
Reganosa-üzem. A petíciók benyújtói kifogásolták továbbá, hogy nem készült vészhelyzeti 
mentési terv a gázszállító hajókra nézve, amelyek apály idején a ria belső részében rekednek. 
A helyi lakosokat ezenkívül a széliránytól függően a telephelyről kiáradó gázszag is zavarta. 
Philippe Boulland szerint a területen nem volt érzékelhető bűz. A petíciók benyújtói végül 
azzal érveltek, hogy a létesítményre nincs is szükség, tekintettel arra, hogy van egy 
kihasználatlan gázvezeték, amely összeköttetést nyújt a portugál határtól északra található 
Tuiban lévő létesítménnyel. Philippe Boulland emlékeztet, hogy a hatóságok hangsúlyozták, 
hogy Galicia energiaellátásához szükség van a Reganosa-üzemre és a csővezetékre.

Találkozó a petíciók benyújtóival, Ría do Burgo

A képviselők végigsétáltak az O burgói ria mentén húzódó parti sétányon és továbbmentek 
egy árurakodó hídig, ahol az iszap a helyszíni mérés alapján több mint két méter mély volt. A 
sétány és a körülötte lévő épületek megépítése nyilvánvalóan komoly pénzügyi befektetéssel 

                                               
1 1322/2007. petíció
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járt, úgy tűnik azonban, hogy a vízparttal vagy a ria környezetével ezen a területen egyáltalán 
nem foglalkoztak. Egy másik helyen egy férfi védőruhába öltözve leereszkedett a lépcsőn, de 
hamarosan combig merült az iszapba, és csak nehezen, sok segítséggel tudott kimászni a 
süppedő sárból. Philippe Boulland rámutat, hogy a terület mindenesetre elég messze van a 
mészhéjú állatok és halak tenyésztésére szolgáló területtől. A képviselők megtudták, hogy 
korábban egy férfi már meghalt a közelben, mert nem tudott kimenekülni, amikor jött a 
dagály, és megfulladt. Philippe Boulland szerint később kiderült, hogy a férfi messze volt a 
tengeri állatok gyűjtésére engedélyezett területtől.

A riát egykor több mint 1,2 km2 területen finom, fehér homok borította. Mostanra a terület 
nagy részét iszap borítja, ez azonban Philippe Boulland szerint csak a felkeresett területen 
bizonyított. Angelika Werthmann és Tatjana Ždanoka szerint az iszapréteg átlagosan 
1,1 méter mély. A petíciók benyújtói azt állítják, hogy a ria minőségének helyreállítása 
egyszerre környezetvédelmi és gazdasági érdek. Amint Philippe Boulland megjegyzi, a 
Confraría de Pescadores A Coruńa dokumentumai szerint a halászati ágazatban a 
foglalkoztatottak száma az utóbbi 45 évben 2600 főről 150 főre csökkent. A hatóságok szerint 
a szennyvíziszap teljes mennyisége csökkent és Philippe Boulland rámutat, hogy hozzátették, 
hogy sok kagylótelep besorolása C-ről B-re változott 2010 és 2012 között, ami azt jelenti, 
hogy a víz minősége javul.
Ennek ellenére a petíciók benyújtói szerint az iszap fokozatosan egyre nagyobb területet borít 
be a puhatestűek és kagylók halászati övezeteiben. 2007-ben egyik napról a másikra minden 
halászati tevékenység megszűnt az ágazatban, és 150 helyi „mariscadores” vesztette el 
megélhetését, amikor a hatóságok a C. osztályba sorolták a területet1. A halászok szervezete 
egyedi helyreállítási tervet kért a térség környezetének visszaállítása érdekében, mivel a 
helyszín egykor nagyon szép volt, gazdag állat- és növényvilággal, vándormadárfajok 
sokaságával, ez azonban mára legnagyobb részben eltűnt. A petíciók benyújtóinak állításaira 
reagálva a regionális hatóságok megjegyezték, hogy az utóbbi években állami támogatásokat 
osztottak ki, hogy pótolják a halászati tevékenység csökkenése miatt elvesztett jövedelmet. 

A képviselők ezután beszálltak egy halász hajójába, hogy a vízről is szemügyre vegyék a 
területet. Philippe Boulland kifejti, hogy a petíciók benyújtói a hatóságok képviselőit nem 
engedték fel a hajóra, mivel kevés volt a hely. A petíciók benyújtói felháborodottnak tűntek a 
helyzet miatt, ugyanakkor a hatóságok sokéves tétlensége után mintha már el is fogadták 
volna azt. Angelika Werthmann és Tatjana Ždanoka szerint ez azért van, mert az emberek 
feladták a reményt, hogy e területet valaha is meg fogják tisztítani.

Egyes képviselők megkérdezték a hatóságokat ezekről a körülményekről és arról, hogy 
konkrétan mit fognak lépni ennek az oly régóta elhanyagolt helyzetnek az ügyében; 
érdeklődtek ezenkívül az iszapzátonyok és az iszap összetételéről is, mivel a petíció benyújtói 
attól félnek, hogy az egész terület rendkívül fertőzött.  Az O burgói lakosok egyesületének 
elnöke elmondta, hogy a sár és a mérgező vízpart miatt féltik a gyermekeiket, hogy nincsenek 
biztonságban a területen. Elmondása szerint a szennyezés napról napra csökkenti a ria 
termelékenységét, és a fürdőzés szempontjából is egyre piszkosabb a víz. A helyzet sürgős, 
érdemi fellépést kíván, ha a térségnek bármilyen esélyt akarnak hagyni az újjáéledésre és a 
tengerihal-termelő zónáinak az A. osztályba sorolás visszaszerzésére. Philippe Boulland 
rámutat, hogy ráadásul immár új halászati területek váltak elérhetővé.

                                               
1 A Çonfraría de Pescadores A Coruńa feljegyzései. 2013. február 13.  A 922/2010. számú petíció.
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Egyes képviselők nyomatékosították, hogy aggályosnak találják, hogy a hatóságok láthatólag 
teljesen passzívan viszonyulnak a mély üledék felhalmozódásának problémájához. Feltétlen 
szükség van szennyvízkezelési tervekre, és ezeknek a számukat tekintve meg kell felelniük a 
népesség és az ipar méreteinek, továbbá összhangban kell lenniük a települési szennyvíz 
kezeléséről szóló irányelvvel (az 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv), ami 
pillanatnyilag egyáltalán nem áll fenn.

Philippe Boulland hozzáteszi, hogy a hatóságok szerint a területen elvégzett munka immár 
lehetővé teszi a területen keletkező szenny- és esővíz 99,14%-ának megfelelő kezelését a már 
működő új bensi üzemben, ami miatt javult a kagylótermelő területek besorolása. Továbbá 
Philippe Boulland megjegyzi, hogy új beruházások is történtek a helyreállítás 
hatékonyságának fokozására, és készült egy tanulmány is az iszapról annak eldöntése 
érdekében, hogy milyen módon kezeljék azt. Megjegyzi továbbá, hogy a hatóságok 
határozottan helytelenítették a petíciók benyújtóinak hozzáállását, amikor megkérdőjelezik a 
kagylók elemzésének érvényességét, mivel azt egy olyan szervezet készítette, mint az 
INTECMAR, amely valódi nemzetközi szaktekintélynek számít ezen a területen. Felhívja 
továbbá a figyelmet arra, hogy a Közmunkaügyi és Közlekedési Minisztériumban jelenleg 
készül egy iszappal kapcsolatos tanulmány, és hogy a hatóságok emlékeztettek arra is, hogy a 
burgói ria vonatkozásában létezik egy helyreállítási terv.

Következtetések és ajánlások

A küldöttség a petíciók benyújtói által felvetett kérdéseket járta körül, ennek megfelelően a 
nemzeti, regionális és helyi szinten felelős hatóságok sokéves tétlensége nyomán súlyosan 
elszennyeződött galiciai riák különösen szennyezett és fertőzött részeivel foglalkozott. A 
riákat nagymértékben érintette a gyors városiasodás és iparosodás, amihez nem társultak a 
környezet védelmét és a helyes hulladékgazdálkodást szolgáló megfelelő intézkedések. 

 A képviselők elismerik a helyreállítás területén a hatóságok áltat tett erőfeszítéseket, 
és hogy azok számos területen javuláshoz vezettek. Elismerik a '80-as évek óta elért 
jelentős előrelépést, hiszen akkor csak egy szennyvíztisztító-telep működött, ma pedig 
151 minimum 2000 h-e kapacitású telep üzemel.

 A képviselők rámutatnak, hogy a riák többi részén továbbra is virágzik a hal- és 
kagylóipar. Azonban e területek kitűnő állapota is potenciálisan veszélybe kerülhet, ha 
nem tesznek sürgős lépéseket a jelentésben felvetett kérdések megoldására.

 Az Európai Unió Bíróságának Spanyolországgal szemben hozott döntései mérték fel 
először az uniós irányelvek végrehajtásában történt kötelezettségszegések és késések 
súlyosságát. A látogatás során a képviselők megfigyelhették, hogy az illetékes 
hatóságok erőfeszítéseket tettek a víz minőségének javítása és a szennyezés elleni 
küzdelem terén. A képviselők ugyanakkor megállapították, hogy az esővizet Vigóban 
nem kezelik mindig megfelelően, azonban az építés alatt álló vigo-lagaresi telep meg 
fogja oldani az esővíz kezelésével kapcsolatos aggodalmakat.
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 A szennyvízkezelés ebben a régióban holisztikus, összehangolt, átfogó 
szemléletmódot igényel, hogy az akvakultúra, a halászat és a rekreációs 
tevékenységek ismét fellendülhessenek. Ehhez emberi és pénzügyi erőforrások 
befektetésére egyaránt szükség van.

 A Reganosa-üzem minden szükséges engedélyt megkapott. A képviselők 
megjegyezték, hogy egyes házak túl közel vannak az üzemhez.

 Egyes képviselőket O Burgóban és Ferrolban megdöbbentette a felhalmozódott mély 
iszap, amely nagyon hátrányosan hatott az emberek mindennapi tevékenységeire, a 
helyi foglalkoztatásról nem is beszélve. Lépéseket kell tenni a vízminőség biztosítása 
érdekében, hogy közelíteni lehessen a bevált európai szabályozáshoz.

 A képviselők elégedetten tapasztalták, hogy a regionális hatóságok felismerték, hogy a 
szennyezés veszélyt jelent a tengerihal-termelésen alapuló helyi gazdaságra, és 
elkötelezetten törekednek a további állapotromlás megelőzésére. A képviselők további 
aktívabb befektetésekre buzdítják őket e cél elérése érdekében.

 Az O burgói riát sürgősen ki kell takarítani, amihez a leginkább érintett öblökben 
alapos kotrásra van szükség. A helyi népesség és a terület jövőbeni gazdasági 
fejlődése és helyreállítása szempontjából egyaránt fontos, hogy folyamatos 
tudományos elemzések készüljenek az iszapról és az eltávolításáról. 

 A regionális és helyi hatóságoknak aktívan kellene keresniük az együttműködést a 
civil társadalom helyi közösségeivel és egyesületeivel, akik maguk is elkötelezetten 
dolgoznak a környezet javításáért, és gondoskodniuk kellene a pragmatikus, gyakorlati 
együttműködésről. A képviselők meg vannak győződve arról, hogy a látogatás során 
felkeresett területeken megfigyelt körülmények között ez szükséges és lehetséges, és 
hogy megvan a jó szándék ahhoz, hogy aktívan elősegítsék a riák egyes részeinek 
helyreállítását.

 Az Európai Uniónak a spanyol hatóságokkal folytatott, a Kohéziós Alap, és a 
strukturális alapok (ERFA és ESZA) keretében nyújtott pénzügyi és technikai 
együttműködésről szóló tárgyalásaiban készen kell állnia arra, hogy biztosítsa (2013 
végéig) a szükséges pénzügyi támogatást, amelynek segítségével a galiciai régió 
hatékonyabban tudná előmozdítani a riák és a környezetük megtisztítására, a 
szennyvízkezelés nagyarányú fejlesztésére és a parti területek természeti szépségének 
tényleges visszaállítására irányuló programjait és projektjeit.

Ajánlások

Vigóban

Köszönetet mond a petíció benyújtóinak, hogy már 1999-ben a Petíciós Bizottsághoz 
fordultak a galiciai vizek minőségével kapcsolatban;
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sajnálja, hogy a spanyol hatóságok késlekedtek betartani a 91/271/EGK irányelv 3. és 4. 
cikkét, valamint a 79/9236EGK irányelv 5. cikkét, de ezt orvosolták a különféle szintű 
galiciai hatóságok arra irányuló erőfeszítései, hogy a vigói öbölben eleget tegyenek az európai 
jogszabályoknak; 

felszólít arra, hogy az uniós finanszírozás továbbra is a vízminőség javítására és fenntartására 
irányuló kutatásokat és erőfeszítéseket célozza úgy a gazdaság, mint a helyi fogyasztás 
esetében;

felhívja a figyelmet az illetékes hatóságok erőfeszítéseire a kagylótenyésztő vizek 
minőségének javítása és a több mint 15 000 lakosú agglomeráció szennyvizének megtisztítása 
érdekében;

úgy véli, hogy a jelenlegi vigói helyzet nem felel meg teljes mértékben a lakosság igényeinek; 
úgy véli ezért, hogy az építés alatt álló új vigo-lagaresi szennyvíztisztító-telep 800 000-es 
lakos-egyenértékű kapacitásával megoldást jelenthet a szennyvízkezelés problémájára egy 
olyan agglomerációban, ahol a nyári időszakban mintegy 466 230 lakos él;  felhívja továbbá a 
figyelmet Vigo-Teis, Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, Moana és Cangas 
szennyvíztisztító-telepeire, amelyek 924 821 lakos – ami a vigói öböl lakosságának közel 
kétszerese – szennyvizét tudják kezelni;

úgy véli, hogy az új szennyvíztelep be tudja fogadni a nagy esőzések idején jelentkező 
vízmennyiséget is, és így elkerülhető lesz, hogy a vigói szennyvíztisztító jelenlegi korlátozott 
kapacitása miatt kezeletlen víz kerüljön az élővízbe;   hozzáteszi, hogy az építés alatt álló 
vigói szennyvíztisztító-telep eleget fog tenni a vízkezelés legmodernebb szabványainak és 
figyelembe veszi a helyi lakosok igényeit például annak biztosításával, hogy a szagokat az 
üzemen belül megkötik, és hogy a létesítményt úgy tervezik, hogy illeszkedjen a tájképbe;  

felszólít a szennyvíztisztító-telep felépítésének 2015. december 31-i befejezésére vonatkozó 
határidő tiszteletben tartására;

sajnálja, hogy a petíciók egyes benyújtói kétségbe vonják az INTECMAR számait és adatait, 
miközben a Spanyol Élelmiszer- és Állategészségügyi Hivatal 2011. októberi felméréséről 
készült jelentésből idézve a DG SANCO 2011-8881. sz. jelentése megállapította, hogy „a 
Galiciában – ahol a kéthéjú kagylók országos termelésének 96%-át termelik meg –
alkalmazott ellenőrzési rendszer megfelel az uniós jogszabályoknak”.

emlékeztet, hogy a petíciók egyes benyújtói kérésének megfelelően a galiciai autonóm 
kormány által 2011. február 10-én elfogadott tengerparti rendezési terv szerint a vidék- és 
városfejlesztési politikák figyelembe veszik a természeti erőforrások fenntarthatóságát, és 
tudomásul veszi az ENSZ Habitat programja keretében tett megjegyzését, amely szerint a terv 
„jó környezetvédelmi gyakorlatokat” tartalmaz; 

Ferrolban

megjegyzi, hogy a Reganosa-üzem minden szükséges közigazgatási engedélyt megszerzett a 
létesítmény felépítéséhez és üzemeltetéséhez, többek között az 2001. június 11-i az előzetes 
közigazgatási engedélyt és jóváhagyást a létesítmény környezeti hatásairól, a 2004. február 
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13-án kiadott építési engedélyt és végül a 2007. november 7-i üzembe helyezési engedélyt;

megjegyzi, hogy a spanyol igazságszolgáltatás elutasított minden, a Reganosa-üzemmel 
szemben indított jogi eljárást, kivéve a Murgados város városrendezési tervének 
módosításával szemben beadott keresetet, amelyet aztán 2013. június 13-án egy új 
közigazgatási eljárás keretében fogadtak el, a legfelsőbb bíróság 2012. május 12-i ítéletének 
megfelelően;

megállapítja, hogy az Európai Bizottság megerősítette, hogy a Reganosa-üzem eleget tesz 
valamennyi jogi kötelezettségnek, köztük a környezetvédelmi kötelezettségeknek is;

tudomásul veszi a petíció benyújtóinak aggodalmait a gázszállító hajóknak a Reganosa-
üzemhez való eljutása kapcsán, és hangsúlyozza, hogy a ROM 3.1-99 szabályok alapján a 
2010-ig a világ legnagyobb gázszállító hajóinak számító Q-FLEX-ek is eljuthatnak a 
terminálhoz;  

megérti egyes helyi lakosok azzal kapcsolatos aggodalmát, hogy mi történik, ha baleset 
következik be;  úgy véli azonban, hogy megfelelően kidolgozták a kiürítési eljárásokat és 
figyelembe vették egy láncreakció lehetőségét is egy ipari baleset esetén, amint arra az 
Európai Bizottság is emlékeztet;

hozzáteszi, hogy a helyi lakosság és a mentőszolgálatok mellett olyan szervezeteket is 
bevontak a külső vészhelyzeti tervbe, mint a Pinabeta Nyugdíjasszövetség, a Casas Baratas 
Lakószövetség, a Casino Mugardes, a Mugardosi Halászok Szövetsége, valamint Galicia 
hivatalos labdarúgócsapata és számos iskola;

sajnálja, hogy egyes helyi lakosok az El País 2008. augusztus 14-i számában közzétett 
levélben utasították vissza a Reganosa által a lakosság kérdéseinek megválaszolása érdekében 
szervezett tájékoztató gyűlésen való részvételt;

javasolja, hogy az üzem környékén élő, magukat információktól megfosztottnak érző lakosok 
jelentkezzenek be a Reganosa által szervezett ingyenes látogatása az alábbi e-mail-címen: 
comunicacion@reganosa.com; Emlékeztet, hogy 2007 második féléve és 2012 között több 
mint 5 000 látogató kereste fel az üzemet (köztük számos tanuló);

Burgóban

nem feledve, hogy a képviselők a burgói öbölnek csak egy kis részét tekintették meg, 
javasolja a hatóságoknak, hogy a lehető leghamarabb foglalkozzanak a burgói öbölben 
tapasztalható iszapfelhalmozódással;

hangsúlyozza, hogy az iszap folyamatban levő elemzéseinek eredményeit és az 
iszapeltávolítási tervek részleteit a Közmunkaügyi és Közlekedési Minisztérium 
intézményeként működő CEDEX nyilvánosságra hozta, és hogy megfelelő kotrási 
intézkedéseket fognak hozni az iszap kémiai összetételének függvényében, elkerülve a 
vízfelszín szennyezését;

javasolja a hatóságoknak, hogy ne mérsékeljék a vízminőség javítása tekintetében tett 
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erőfeszítéseiket;

javasolja, hogy fordítsanak forrásokat a vízminőség javítására, és főként az iszapkotrásra és a 
szennyezett iszap kezelésére.


