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Įžanginės pastabos

Galisijos įlankos (isp. Rías de Galicia) itin svarbios šio regiono gyvavimui ir gyvybingumui, 
kaip natūralaus grožio vietovės, demografiniai centrai ir pagrindinis pajamų iš pramonės, 
žuvininkystės, akvakultūros ir turizmo šaltinis. Pastaruosius kelis dešimtmečius – miestų 
plėtrai įgijus pagreitį ir plėtojantis pramonei – siekiant išsaugoti šių įlankų ekologinį ir 
aplinkosauginį vientisumą juntamas didelis spaudimas.

Praeityje dėl šių įlankų strateginės padėties bei geologinių ir geomorfologinių savybių šiame 
regione apsigyveno žmonės, o pačios įlankos tapo saugiais valčių ir laivų uostais – tai 
palankiai veikė nuo pakrantės į krašto gilumą besidriekiančios įlankų teritorijos socialinę 
plėtrą. Santjago de Kompostelos vietovė, kaip trečiasis pagal svarbą krikščionių piligrimų 
centras pasaulyje ir Galisijos regiono politinis centras bei komercinis ir pramoninis Vigo 
miestas, yra susijusi su įlankų gyvavimu.

Viršutinėje ir žemutinėje Galisijos pakrantės dalyse yra apytikriai šešiolika įlankų, o per šį 
faktų nustatymo vizitą delegacijos nariai tyrė Galisijos vietos gyventojų Europos Parlamentui 
pateiktose peticijose išdėstytus jiems nerimą keliančius klausimus dėl taršos Vigo įlankoje 
(įskaitant į tinklą „Natura 2000“ įtrauktą Ensenada de San Simón įlankos teritoriją) ir 
O Burgo įlankoje1. Taip pat buvo surengti neoficialūs susitikimai su peticijų pateikėjais iš 
keleto kitų įlankų (Ferolio) teritorijų, kad jų būtų išklausyta apie tai, kas jiems kelia 
susirūpinimą. Ateityje Komitetas šias peticijas nagrinės atidžiau.

Ispanija, kaip ir kitos ES šalys, įsipareigojusi paisyti ES direktyvų ir jas įgyvendinti. Per šį 
vizitą komiteto delegacija buvo ypač suinteresuota patikrinti peticijų pateikėjų kaltinimus, kad 
nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos tinkamai neįgyvendino daug svarbių direktyvų, 
įskaitant Pagrindų direktyvą dėl atliekų, Vandens pagrindų direktyvą, Miesto nuotekų valymo 
direktyvą, Vėžiagyvių direktyvą, Integruotos taršos prevencijos ir kontrolės (ITPK) (Seveso) 
direktyvą, Buveinių direktyvą ir Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) direktyvą. Todėl 
delegacijos nariai taip pat ypač nekantriai siekė susitikti su atsakingais regiono bei miesto 
lygmens valdžios institucijų atstovais, kad galėtų iš jų išgirsti, kad šie sprendžia tokius rūpestį 
keliančius klausimus ir kokių priemonių imasi, siekdami užtikrinti atitiktį ES teisei.

Europos Komisija iš tikrųjų pradėjo keletą pažeidimų nagrinėjimo procedūrų prieš Ispaniją (ir 
daugelį kitų Europos šalių) dėl daugelio šių direktyvų nepaisymo. Užbaigus pažeidimų tyrimo 
procedūras, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas konstatavo, kad Ispanija pažeidė 
Vėžiagyvių direktyvą (2005 m.) (byla C-26/04), Vandens nuotekų valymo direktyvą 
(2011 m.) (byla C-343/10) ir Vandens pagrindų direktyvą (taip pat 2011 m.) (byla C-403/11).

Visų pirma siekiant suvokti, kodėl Galisijos įlankų ekologinė sistema yra ir pažeidžiama, ir 
sudėtinga, svarbu suprasti, kas yra įlanka (isp. ría). Tai yra nuo pakrantės į žemyno gilumą 
besidriekianti siaura įlanka, kuri susiformuoja pakilusiam jūros vandeniui visam laikui 
užliejus slėnį; gilus upės slėnis, kuriame estuarijos padėtis – dėl klimato pokyčių ypatumų ir 
kintamo vandens srovių stiprumo – gali keistis. Tik vidinę Galisijos įlankų dalį galima laikyti 
estuarija, kur vyksta pagrindiniai su estuarija susiję procesai, kitaip tariant – jūros vanduo su 
įtekančios upės vandeniu maišosi tik vidinėje, palyginti nedidelėje sūroko vandens 

                                               
1 Peticijų, kurių tyrimai atlikti, sąrašas: žr. programą ir priedus.
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zonoje1.Philippe Boulland pabrėžia, kad įlankų gelmėms labiau būdinga upių, o ne jūrinė 
dinamika, nes jose kaupiasi nuosėdos ir dumblas.

Dėl uždarumo ir kintamų vandens srovės bei potvynio ir atoslūgio ypatumų šios įlankos 
menkai apsaugotos nuo taršos ir užterštumo. Kaip mano vienas peticiją pasirašęs ekspertas, 
tam, kad vanduo cirkuliuotų ir ištekėtų iš įlankos į jūrą, gali reikėti nuo septynių iki 
trisdešimties dienų.

Itin didelį rūpestį peticijos pateikėjams kelia įlankos dugno nuosėdose tariamai randamos iš 
nevalytų arba nesaugiai laikytų pramoninių nuotekų į aplinką patekusios nuodingos atliekos, 
įskaitant polichlorinuotą bifenalą (PCB) ir sunkiuosius metalus, taip pat organinės atliekos iš 
nevalytų buitinių nuotekų. Tai ne tik kelia baimę dėl žmonių sveikatos, bet ir ypač neigiamai 
veikia vietos žuvininkystės, jūros gėrybių ir akvakultūros sektorių, kuris yra tūkstančių 
žmonių pragyvenimo šaltinis. Tačiau Philippe Boulland pabrėžia, kad per pastaruosius keletą 
metų buvo įdiegta daug patobulinimų pramoninių ir buitinių vandens nuotekų valymo srityje.

Delegacijos nariai norėtų nuoširdžiai padėkoti ir peticijų pateikėjams, ir politinės valdžios 
institucijų atstovams bei jų techniniams darbuotojams, kurie labai palengvino delegacijos 
darbą ir pademonstravo didelį geranoriškumą bei atsidavimą sprendžiant kai kurių narių 
iškeltus klausimus. Į šį darbo dokumentą išties buvo itin sunku įtraukti visą gausią papildomą 
dokumentinę informaciją, kuri buvo pateikta delegacijos nariams. Jeigu komiteto nariai norėtų 
labiau įsigilinti į susijusius klausimus, jie gali pasinaudoti visame šiame darbo dokumente 
pateikiamomis nuorodomis į tokius dokumentus.

Peticijos ir peticijų pateikėjai

Visose per šį vizitą nagrinėtose peticijose reiškiamas įvairių vietos gyventojų grupių 
susirūpinimas dėl to, kad pastaraisiais metais aplinkos būklė akivaizdžiai blogėja. Šiuos 
susirūpinimą keliančius klausimus peticijų pateikėjai vertina laikydamiesi skirtingų požiūrių, 
tačiau tai padeda geriau suprasti problemų esmę.

Žvejų gildijoms atstovaujantys peticijų pateikėjai reiškia nerimą dėl itin neigiamo dalies šių 
įlankų teritorijos taršos ir užteršimo poveikio jų pragyvenimo šaltiniui ir jų profesijos 
tvarumui.

Anot peticijų pateikėjų, staigų nedarbo lygio šiame sektoriuje didėjimą iš esmės galima sieti 
su didėjančia įlankų tarša ir užterštumu. Atkūrus ankstesnę įlankų būklę ir užtikrinus jų 
apsaugą – tai, pasak pačių peticijų pateikėjų, būtų galima pasiekti labiau vadovaujantis 
holistiniu požiūriu į atliekų tvarkymą bei daug didesnėmis investicijomis į lygumose 
susidariusio storo dumblo sluoksnio išvalymą, išsiurbimą ir apdorojimą – atsivertų naudingų 
ir tvaresnių galimybių padidinti užimtumą ir pritraukti investicijas į žuvininkystės bei turizmo 
sektorius, o tai paskatintų socialinį ir ekonominį šio regiono atsigavimą. Šie pokyčiai taip pat 
sustiprintų natūralios aplinkos trauką ir čia vėl galėtų vešėti ir veistis daug augalų ir gyvūnų, 
                                               
1 Graham Evans ir Ricardo Prego, „Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?“ (liet. „Įlankos, 
estuarijos ir gilūs upės slėniai: ar įlanka yra estuarija?“), „Marine Geology“, 196 tomas (2003 m.). Išsamesnę 
informaciją apie Vigo įlankos pobūdį rasite straipsnyje „Organic matter in ría sediments“ (liet.„Organinės 
medžiagos įlankos nuosėdose“), G. Evans, R. Prego ir J.E. Marshall, „Estuarine Coastal and Shelf Science“, 
Nr. 94 (2011 m.).
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kurie šiuo metu šiame regione yra išnykę – taip galbūt pavyktų laipsniškai atkurti šių įlankų 
ekosistemą.

Kelioms Ferolio gyventojų grupėms nerimą kelia pakartotinio dujinimo gamykla „Reganosa“, 
kurios veikla, jų nuomone, gali kelti itin didelį pavojų; jų teigimu, nebuvo atlikta jokio 
veiksmingo šios gamyklos poveikio vertinimo ir gali būti, kad šiuo atveju netinkamai taikytos 
ITPK direktyvos nuostatos. Viena vertus, Philippe Boulland primena, kad ankstesnėse savo 
pastabose dėl šios peticijos Europos Komisija nurodė, kad remiantis gautais dokumentiniais 
įrodymais ES teisės pažeidimų nenustatyta (Peticija Nr. 1322-07, 2011 m. kovo 3 d. 
komunikatas nariams). Antra vertus, Angelika Werthmann ir Tatjana Ždanoka norėtų 
priminti, jog panašu, kad grįžtamieji vertinimai 2012 m. buvo atlikti pavėluotai, priėmus
2008 m. sprendimą, kad PAV direktyva nebuvo taikoma.

Dviejose iš seniausiai (1999 ir 2006 m.) pateiktų peticijų, kurios ne kartą buvo aptartos 
komitete ir Komisijoje dar iki šio vizito ir kurios paskatino pradėti pažeidimo nagrinėjimo 
procedūras, įlankų taršos problemos vertinamos laikantis gerokai platesnio požiūrio ir 
pateikiami įrodymai apie į jas patenkančius didelius kiekius nevalytų kanalizacijos nuotekų ir 
pramoninių atliekų, kurios nuo 2000 m. gruodžio 31 d. turi būti tvarkomos vadovaujantis ES 
miesto nuotekų valymo direktyvos nuostatomis. Tačiau tik 2011 m. balandžio mėn. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismas konstatavo, kad Ispanija neįvykdė savo teisinių įsipareigojimų.
Angelika Werthmann ir Tatjana Ždanoka mano, kad Ispanija dar turi siekti atitikties. Vietoj to 
Philippe Boulland pabrėžia, kad dabar veikia visi nuotekų valymo įrenginių kompleksai, 
išskyrus vieną, statomą šalia esamo komplekso Vigo mieste, kurį delegacijos nariai turėjo 
galimybę aplankyti.

Peticijų pateikėjai suteikė nurodytiems delegacijos nariams papildomos informacijos apie 
įvairius atvejus ir apie Vigo įlankos vandens užterštumą biologinėmis ir cheminėmis 
medžiagomis, ypač šalia pramonės rajonų ir uosto teritorijų, kur aptinkama itin daug kadmio 
ir švino liekanų bei PCB, kurie peticijų pateikėjams kelia ypač daug problemų. Per šiuos 
susitikimus komiteto nariai taip pat sužinojo, kad labai nerimaujama dėl Vigo uosto plėtros ir 
neigiamo poveikio, kuris gali pasireikšti sujudinus smarkiai užterštą jūros dugno gruntą. Nors 
aplink Vigo įlanką veikia keli nuotekų valymo įrenginiai (delegacijos nariams žemėlapyje 
buvo parodyta maždaug dešimt iš jų), peticijų pateikėjų nuomone, jie pernelyg mažo 
galingumo ir itin nepatikimi. Peticijų pateikėjai atkreipė dėmesį, kad po smarkių liūčių šie 
nuotekų valymo įrenginiai dažnai sustoja, o lietaus vanduo, susimaišęs su nevalytomis 
kanalizacijos ir pramoninėmis nuotekomis, išpumpuojamas tiesiai į įlankas. Delegacijos nariai 
taip pat buvo informuoti apie tai, kad dėl netinkamos techninės priežiūros daugelio nuotekų 
valymo įrenginių siurbliai dažnai genda. Philippe Boulland primena, jog regioninės valdžios 
institucijos pažymėjo, kad šie gedimai nėra dažni ir kad reti nuotekų išsiliejimo atvejai yra 
susiję su tuo, kad smarkiai lyjant į įlanką patenka su nuotekomis susimaišęs lietaus vanduo.

Atsižvelgiant į tai, kad šalia esamų nuotekų valymo įrenginių statomas naujas kompleksas, 
skirtas Vigo įlankos teritorijai ir Lagares upės regionui, kur užterštumo koliforminėmis 
bakterijomis lygis yra tariamai didžiausias ir beveik nesikeičia, pripažinta, jog naujasis 
nuotekų valymo įrenginių kompleksas turėtų teigiamą įtaką sprendžiant šią problemą, nors šio 
projekto įgyvendinimas vėluoja kelerius metus, o įrenginiai statomi visai netoli nuo namų, 
mokyklų bei saugomos šlapynės teritorijos, kuri šiuo metu yra labai užteršta. Atrodo, jog 
peticijų pateikėjai iš Vigo sutarė, kad visą įlankos teritoriją apimantis, racionaliai išdėstytų ir 
tarpusavyje susijusių, gerai veikiančių vidutinio dydžio nuotekų valymo įrenginių tinklas būtų 
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šiai įlankai tinkamiausia atliekų tvarkymo infrastruktūra. Peticijų pateikėjai paaiškino, kad 
toks tinklas padėtų išvengti pasikartojančių atvejų, kai dėl vieno kolektoriaus gedimo nustoja 
veikti pagrindinis nuotekų valymo įrenginių kompleksas. Angelika Werthmann ir Tatjana 
Ždanoka primena, jog valdžios institucijos pabrėžė, kad dėl tokio tinklo kiltų mažiau 
problemų, nes pagal jį būtų būtina reikalauti eksproprijuoti didelę dalį privačios nuosavybės.
Philippe Boulland taip pat pažymi, kad, valdžios institucijų atstovų teigimu, suskaidyti 
nuotekų valymo sistemą viename miestų telkinyje į keletą valymo įrenginių kompleksų 
netikslinga, nes būtų gauta mažesnė nauda, palyginti su kompleksų statybos sąnaudomis, be 
to, yra nedaug laisvų žemės sklypų ir toks sprendimas neatitiktų poveikio aplinkai vertinimo 
tyrime išdėstytų techninių kriterijų.

Peticijų pateikėjai patvirtino, kad visuomenė neturi galimybės susipažinti su patikimais 
statistiniais duomenimis, susijusiais su vandens kokybe skirtingose įlankų dalyse, ir nėra 
tinkamai informuojama apie pavojus sveikatai, kuriuos kelia itin didelis tam tikrų vietovių 
užterštumas, atkreipdami dėmesį į tai, kad taršos lygis skiriasi ir priklauso nuo kritulių bei 
sezoninių potvynių ir atoslūgių ypatumų. Nepaisant to, regioninės valdžios institucijos 
ginčijasi dėl šių teiginių teisingumo ir atkreipia dėmesį į informaciją ir duomenis, kurie nuolat 
ir viešai skelbiami jų interneto svetainėse.

Suvestinė susitikimų ataskaita

Susitikimas su peticijų pateikėjais ir Vigo (isp. Ria de Vigo) meru

Delegacija susitiko su Vigo įlankos apsaugos asociacijos pirmininku Serxio Regueira 
Gómezu, kuris išreiškė asociacijos nerimą dėl blogėjančios vandens kokybės daugelyje 
įlankos vietų. Iki 1980 m. šioje teritorijoje nebuvo nė vieno nuotekų valymo įrenginio ir nors 
vėliau čia buvo pastatyti keli įrenginiai, jie buvo nepakankamai galingi ir neatitiko sparčiai 
besiplečiantiems demografiniams centrams ir pramonės zonoms keliamų reikalavimų. Tai 
turėjo stiprų neigiamą poveikį tradicinei veiklai, kuria verčiamasi įlankoje, ypač midijų, 
austrių ir kitų vėžiagyvių auginimui bei produktų iš jūros gėrybių gamybai. Dabar esamų 
nuotekų valymo įrenginių pajėgumų dažniausiai nepakanka reikiamam nuotekų kiekiui 
išvalyti, ypač dėl to, kad daugelyje vietovių lietaus vanduo, kurio Galisijoje iškrinta itin 
gausiai, iš anksto neatskiriamas nuo kanalizacijos ir kitų nuotekų. S. Regueira Gómez kreipėsi 
į valdžios institucijas, prašydamas spręsti šį klausimą užmezgant dialogą ir aktyviai 
įsitraukiant į šios problemos sprendimą, kad bendradarbiaujant su asociacijomis pavyktų 
atkurti ekologinę Vigo įlankos vertę, o parengus tinkamai finansuojamą atliekų tvarkymo ir 
vandentvarkos planą, įlankos ankstesnės būklės atkūrimą būtų galima priskirti prie 
prioritetinių klausimų. Delegacijos nariams buvo pateiktas išsamiai dokumentais pagrįstas 
priedas su įvairių įlankos pakrantėse užfiksuotų juodųjų dėmių fotografijomis; vėliau 
delegacijos nariai kartu su valdžios atstovais ir peticijų pateikėjais jas apžiūrėjo per stebimąją 
išvyką laivu. Philippe Boulland primena, jog valdžios institucijos paaiškino, kad šie 
vamzdžiai daugiau nebenaudojami, jais tik šalinamas siaučiant smarkioms liūtims srūvantis 
vanduo. Viešėdami vietoje delegacijos nariai nematė, kad vanduo būtų šalinamas. Be to, 
Philippe Boulland aiškina, kad tęsdami vizitą, delegacijos nariai, lydimi Galisijos valdžios 
institucijų atstovų, ekspertų ir peticijų pateikėjų, išplaukė į daugiau kaip dviejų valandų 
trukmės kelionę po Vigo įlanką, kad galėtų apžiūrėti tik iš vandens matomas tas vietas, kurios 
kėlė nerimą peticijų pateikėjams. Laivu buvo priplaukta prie tos vietos, kur nuotekos dabar 
veikiančios Vigo nuotekų valymo stoties vamzdžiu išleidžiamos į jūrą, bet to padarinių 
vandens paviršiuje nebuvo matyti. Peticijų pateikėjai taip pat matė keletą juodųjų dėmių iš 
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laivo, nors jokių požymių, bylojančių apie nuotekų išleidimą į jūrą, tuo metu neaptikta.
Philippe‘o Boullando teigimu, gavus tiesioginės informacijos apie padėtį, klausimai deramai 
perduoti Vigo merui, o vėliau ir regioninės valdžios institucijoms.

Franco Antonio Lores, kuris atstovauja San Simono įlankėlės apsaugos asociacijai, atkreipė 
delegacijos narių dėmesį į tai, kad nepaisoma šios vietovės, kaip tinklui „Natura 2000“ 
priklausančios Bendrijos svarbos teritorijos (BST), statuso. Visų pirma, F. A. Lores piktinosi 
tuo, kad šioje vietovėje veikiantis žuvies miltų fabrikas AUCOSA pila nuotekas tiesiai į jūrą ir 
tokią praktiką pradėjo taikyti neatlikęs poveikio aplinkai vertinimo. Labai dažnai, ypač 
vasarą, žmonės skundžiasi dėl blogo kvapo. Antra, peticijos pateikėjas įspėjo, kad numatoma 
Vigo uosto plėtra, kurios tikslas – padidinti per jį gabenamų konteinerių srautą, kelia grėsmę 
siekiams apsaugoti šią BST palei vandens liniją; nė vieno tinkamo tokių ketinimų poveikio 
aplinkai vertinimo, kurį atliekant būtų atsižvelgta į šios saugomos teritorijos pažeidžiamumą, 
nebuvo atlikta. Philippe Boulland pabrėžia, kad Vigo uosto plėtros teisėtumas patvirtintas 
Galisijos Aukščiausiojo teismo sprendimu. Peticijos pateikėjas įspėjo, kad konteinerių 
kilnojimas didžiuliais kranais kenkia aplinkai, ir pateikė daugiau argumentų, kodėl dėl krizės 
smarkiai sumažėjus veiklos šioje vietovėje, ištuštėjusią teritoriją reikėtų panaudoti kitiems 
tikslams, pvz., įrengti automobilių stovėjimo aikštelę šioje gamtinėje zonoje besilankantiems 
žmonėms. Galiausiai peticijos pateikėjas išreiškė abejones dėl kai kurių dokumentų, kuriuos 
susijusios įmonės parengė siekdamos pagrįsti savo veiklą, teisėtumo.

Ricardo Prego, Ispanijos nacionalinėje mokslinių tyrimų taryboje (isp. Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC) dirbantis chemijos ir okeanografijos specialistas ir vienas 
iš pirmiau cituotų tyrimų autorių, delegacijos nariams pateikė informacijos apie įlankos 
vandens apykaitos sistemos ypatumus, kurie priklauso nuo šiaurės kryptimi pučiančio vėjo, 
potvynių ir atoslūgių bei vandens įtekėjimo esant įvairiai temperatūrai – iš įlankos į jūrą 
patenka šiltesnis nesūrus vanduo, į įlanką įteka šaltesnis jūros vanduo, o vandens apykaitos 
intensyvumas priklauso nuo metų laiko. R. Prego ištyrė nuodingųjų metalų sedimentacijos 
pokyčius: arčiau nuotekų valymo įrenginių ji sumažėjo, tačiau kitose vietovėse – padidėjo. Jis 
nustatė laikotarpius, kai dėl taršos ir užterštumo po smarkių liūčių į įlanką pateko didžiuliai 
kiekiai nevalytų atliekų, dėl to ilgainiui įlankos teritorijoje dumble ir dugno nuosėdose 
susikaupė nuodingų medžiagų.

Vigo įlankai būdingas didesnis produktyvumas ir spartesnis atsinaujinimas (rūšių atkūrimo 
rodiklis 10 proc. viršija vidurkį), palyginti su kitomis Galisijos įlankomis. Tačiau dėl 
didėjančio gyventojų skaičiaus ir intensyvėjančios ekonominės veiklos įlankai daromas vis 
didesnis spaudimas.

Šiuos klausimus iškėlė kiti peticijų pateikėjai, būtent Angeles Pequeño Prado ir Eliseo Baluja, 
kurie kritikavo vandens valymo įrenginių komplekso plėtrą prie Lagares upės žiočių –
vietovėje, kuri, pasak jų, yra saugoma šlapynė. Valdžios institucijos tai neigia. Peticijų 
pateikėjai jau išreiškė kritiką dėl pirminio valymo įrenginių komplekso, teigdami, kad 
nepaisant iš ES biudžeto gautų 30 mln. EUR, nebuvo užtikrintas tinkamas jo veikimas.
Peticijų pateikėjai teigė pasisakantys už idėją pastatyti daugiau mažesnių nuotekų valymo 
įrenginių, įskaitant kelis valymo įrenginius šiek tiek atokiau nuo pačios įlankos, siekiant 
nukreipti nuotekas, o ne smarkiai išplėsti esamą nuotekų valymo centrą, dėl kurio plėtros visą 
neigiamą poveikį patirtų jį supanti gamtinė zona, gyvenamieji rajonai ir mokyklos. Jie 
pareiškė nuomonę už tai, kad būtų sukurtas kolektorių tinklas, suprojektuotas taip, kad padėtų 
išvengti atvejų, kai visa nuotekų valymo sistema išeina iš rikiuotės ir dėl to dabar lietaus 
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vandens, kanalizacijos ir pramoninių nuotekų mišinys pilasi tiesiai į įlanką. Pequeño Prado, 
pilietės, kuri pateikė pirmąją peticiją 1999 m., duktė, papasakojo, kad pirmą kartą aptariant 
šiuos klausimus su vietos ir regioninėmis valdžios institucijomis peticijų pateikėjai negalėjo 
tiesiogiai pareikšti savo nuomonės, nors matė, kaip nuo to laiko buvo naikinami vandens 
šaltiniai ir nyko upėtakiai, varlės ir kiti varliagyviai. Pequeño Prado pirmiausia paminėjo tai, 
kad prieš keletą dienų iki faktų nustatymo vizito vykdant viešuosius darbus, susijusius su 
nuotekų valymo įrenginių komplekso plėtra, buvo sunaikintas visas miškas (Amial arba 
Carrasqueira) – saugoma buveinė, kurią kadaise siūlyta įtraukti į Bendrijos svarbos teritorijų 
sąrašą, bet to niekada nepavyko pasiekti. Be to, ji pabrėžė, kad siekiant atlaisvinti vietos 
naujajam kompleksui, buvo eksproprijuoti kai kurių šeimų namai, o žmonių nuomonės 
nepaisyta. Peticijos pateikėja taip pat užginčijo mokslo eksperto pateiktus duomenis apie 
vandens atsinaujinimą, teigdama, kad, pasak jų asociacijos techninio eksperto, įlankos vanduo 
visiškai išsivalo per 5–8 metus.

Vėliau delegacijos nariai atskirai susitiko su Vigo meru Abelu Caballero Alvarezu. Taip pat 
dalyvavo Kangaso, Moanos, Sotomajoro, Redondelos ir Vilaboa miestų merai, bet dėl riboto 
laiko negalėjo kalbėti.

Meras pabrėžė, kad įlanka yra itin svarbus šio regiono pragyvenimo šaltinis ir kad pastaruoju 
laikotarpiu Vigas smarkiai ir sparčiai plėtėsi ją supančioje teritorijoje. Turėdamas omenyje tai, 
kad Vige gyvena 300 000 žmonių (420 000 – skaičiuojant kartu su gyventojais pramonės 
zonose), o turizmo sezono metu jų skaičius dar padidėja, meras pripažino, kad šiai vietovei 
keliami reikalavimai, susiję su atliekų tvarkymu ir valdymu, nebuvo įvykdyti iki numatyto 
termino. Tačiau jis pabrėžė, kad nuo tada, kai jis tapo Vigo meru, bendradarbiaujant su 
kaimyninėmis savivaldybėmis, labai stengiamasi ištaisyti padėtį ir pagerinti aplinkos būklę 
šiame mieste ir įlankos teritorijoje. Jis atkreipė dėmesį į naują nuotekų valymo įrenginių 
kompleksą, statomą finansiškai remiant ES, kuri iš Sanglaudos fondo skyrė 112 mln. EUR –
48,69 proc. visų išlaidų. Philippe Boulland taip pat nurodo, kad 104 mln. EUR. – 45,37 proc. 
visų išlaidų – skyrė Galisijos vyriausybė (isp. Xunta de Galicia), ir 14 mln. EUR. – 5,94 proc. 
visų išlaidų – skyrė Vigo miesto savivaldybė, glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis, 
regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis1.

Naująjį nuotekų valymo įrenginių kompleksą numatoma pastatyti per daugiau kaip trejus 
metus, o laikinas įrenginys pradės veikti šių metų pabaigoje. Projektuojant naująjį kompleksą 
numatyta jame naudoti naujausias technologines ir aplinkosaugos požiūriu tausias biologinio 
atliekų apdorojimo ir jų dezinfekavimo priemones. Taip pat meras informavo delegacijos 
narius apie savivaldybėje nutiestus maždaug 150 kilometrų nuotekų vamzdžių, kuriais 
kanalizacijos ir kitos nuotekos buvo atskirtos nuo lietaus vandens kanalų. Meras pabrėžė savo 
įsipareigojimą pasitelkiant šią ir kitas priemones išvalyti baseino teritoriją.

Tačiau kai kuriems delegacijos nariams kilo klausimų, kodėl šis projekto įgyvendinimo etapas 
pasiektas vėluojant (Europos Sąjungos Teisingumo Teismas Ispanijai nepalankų sprendimą 
šiuo klausimu priėmė 2011 m. balandžio mėn., užbaigus pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, 
kuri vykdyta keletą metų) ir kodėl vietos pilietinės grupės nedalyvavo konsultacijose (viena iš 
peticijų pateikėjų yra asociacija, kuri tokiomis priemonėmis siekia pasinaudoti daugiau kaip 
dvidešimt metų ir tarp kurios narių yra daug ekspertų ir mokslo atstovų).

                                               
1 „Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación“. Šiame dokumente pateikta 
svarbi išsami techninė informacija apie dabar statomą naują nuotekų valymo įrenginių kompleksą.
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Meras atsakė, kad nuotekų valymo įrenginių statyba ir daugelis kitų projektų turėjo būti 
bendrai finansuojami iš regioninės ir centrinės Ispanijos valdžios institucijų biudžetų, o 
pasiekti, kad tokios priemonės būtų priskirtos prie prioritetų, buvo neįmanoma net ir 
ekonominio pakilimo laikotarpiu – net Ispanijos centrinės valdžios institucijos, kurios daugelį 
metų nesirūpino šia itin svarbia infrastruktūra ir, matyt, teikė pirmenybę ekonominiu požiūriu 
naudingesnėms pasirinkimo galimybėms, buvo priverstos prašyti ES finansavimo. Siekiant 
priimti galutinį sprendimą dėl nuotekų valymo įrenginių, miesto tarybai teko derėtis daugiau 
kaip dvejus metus. Meras informavo delegacijos narius, kad buvo vykdomi ir kiti 
aplinkosaugos projektai paplūdimiams, įskaitant miesto paplūdimius, išvalyti ir vandens 
kokybei pagerinti, taip pat buvo puoselėjami Vigo įlankos salose augantys natūralūs parkai ir 
atkurtos kopos. Mero nuomone, siekiant išplėsti Vigo uostą, poveikio aplinkai vertinimas 
nereikalingas, kadangi žala, kurią būtų galima padaryti šiai daugiau kaip šimtą metų 
sunkiaisiais metalais terštai teritorijai, yra labai nedidelė. Philippe Boulland pažymi, kad taip 
yra visuose uostuose, kuriuose vyksta intensyvi laivyba.

Delegacijos nariai apsilankė informatyvioje naujojo nuotekų valymo įrenginių komplekso 
parodoje, taip pat lankėsi esamo komplekso teritorijoje bei naujojo komplekso statybos 
vietoje, kur susitiko su keliais vietos gyventojais, kurie išreiškė nepasitenkinimą dėl net ir 
dabar savo namų apylinkėse juntamo esamų nuotekų valymo įrenginių skleidžiamo dvoko.
Pasak Philippe‘o Boullando, tai nebuvo nepastebima. Angelika Werthmann ir Tatjana 
Ždanoka primena kitų skundus dėl daugiamečių ąžuolų ir kitų medžių kirtimo ir namų 
ekspropriavimo (kai kuriais atvejais kaip pretekstą nurodant 1988 m. teisės akto „Ley de 
Costas“ nuostatas) vėliau ketinant statyti naują įrenginį.

Peticijų pateikėjams nerimą kelia tai, kad lietaus vanduo vis dar nėra atskirtas nuo 
kanalizacijos ir kitų nuotekų, o jų išleidimo angos yra nuolat labai nešvarios ir kelia grėsmę 
sveikatai. Philippe‘o Boullando teigimu, valdžios institucijos atsižvelgė į visas kritiškas 
pastabas ir paaiškino, kad naujasis nuotekų valymo įrenginių kompleksas atitinka 
šiuolaikiškesnius valymo standartus ir kad jis bus pajėgus išvalyti visas vandens nuotekas, 
taip pat atsižvelgiant į didesnį taršos lygį smarkių liūčių atvejais. Galiausiai kai kurie 
delegacijos nariai pabrėžė, kad valdžios institucijoms ir peticijų pateikėjams būtina užmegzti 
dialogą, ir paragino Vigo merą su jais susitikti.

Susitikimas su Galisijos regioninės valdžios institucijų atstovais, Santjago de 
Kompostela

Delegacija vėliau persikėlė į Santjago de Kompostelą, kur susitiko su aplinkos, teritorinės 
plėtros ir infrastruktūros ministru Augustínu Hernándezu Fernándezu de Rojasu ir kaimo ir 
jūrų reikalų ministre Rosa Quintana Carballo bei juos lydinčiais aukštesniaisiais pareigūnais ir 
ekspertais.
Daugiau kaip dvi valandas delegacijos nariai dalyvavo labai atvirame ir informatyviame 
renginyje, kuriame išklausė keleto pranešimų ir apsikeitė nuomonėmis įvairiais klausimais, o 
regioninės valdžios institucijų atstovai atsakė į kai kuriems delegacijos nariams nerimą 
kėlusius klausimus; pastarieji perdavė tai, ką anksčiau jiems paaiškino peticijų pateikėjai.

Ministras iš pradžių informavo delegacijos narius, kad Galisijos pakrantės ir upių valdymo 
planas – svarbiausias ES vandens pagrindų direktyvoje nustatytas reikalavimas, galiausiai 
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buvo patvirtintas 2012 m. rugsėjo mėn.; toks žingsnis – tai ir valdžios institucijų reakcija į 
juntamą spaudimą dėl ES Teisingumo Teismo sprendimo, kuriuo Ispanija buvo pripažinta 
kalta už kelerius metus vėluojamas įgyvendinti ES teisės nuostatas. Galisija – dar tik antra tai 
padariusi autonominė Ispanijos bendruomenė.

Ministras patvirtino, kad Galisijos valdžios institucijos pasirengusios padaryti viską, kad 
ištaisytų padėtį, dėl kurios – kalbant apie nuotekų tvarkymą – per kelerius metus buvo 
padaryta rimtų ES teisės pažeidimų. Ministras aptarė savo vyriausybės planus iki 2015 m., 
kuriuose numatyta pastatyti stacionarius nuotekų surinkimo įrenginius ir siurblines bei 
užtikrinti visišką atitiktį Nuotekų tvarkymo direktyvos nuostatoms. Jis pabrėžė programos 
svarbą tvarkant nuotekas ir siekiant pagerinti aplinkos būklę, nes tai yra būtini veiksniai 
siekiant pritraukti daugiau turistų, plėtoti akvakultūros sektorių ir sukurti daugiau darbo vietų.
Šiuo metu naudojant kompiuterinio modeliavimo technologijas ir taikant papildomus 
stebėjimo metodus, pagal kuriuos numatoma nustatyti pažeidžiamiausias teritorijas, rengiami 
įlankų valymo planai. Didelės šių įlankų teritorijos dalies būklė puiki – tose vietovėse 
auginami aukštos kokybės vėžiagyviai ir dirba 8000 žmonių, tačiau kitose šios teritorijos 
dalyse aplinkos būklė pablogėjo ir jas būtina išvalyti. Jis pabrėžė, kad tokiomis aplinkybėmis 
svarbiausia – nuolatinis ES finansavimas ir veiksmingas principo „teršėjas moka“ 
įgyvendinimas.

Pareigūnai apibūdino, kaip – be techninės ir sanitarinės kontrolės priemonių, kurios 
naudojamos visoje pakrantės teritorijoje ir paplūdimiuose, – siekiant užtikrinti vėžiagyvių ir 
akvakultūros produkcijos kokybę, įlankos skirstomos į A, B ir C verčių zonas1, remiantis kas 
savaitę iš 134 kontroliuojamų zonų renkamais vandens kokybės duomenimis. Rezultatai 
skelbiami ministerijos Jūrų aplinkos kontrolės technologijų instituto (isp. Instituto 
Tecnolóxico para o control do medio mariño, INTECMAR2) interneto svetainėje ir 
perduodami žvejų gildijoms. Todėl, jos žodžiais tariant, atitiktis atitinkamų ES direktyvų dėl 
vandens, kuriame veisiasi vėžiagyviai, kokybės nuostatoms visiškai užtikrinta3. Iš šiuo metu 
stebimų 134 zonų – pagal biotoksinų kiekį, mikrobiologinių medžiagų koncentraciją bei 
cheminės ir angliavandenilio taršos lygį – prie A klasės priskirtos 33 (mažiau nei 24,63 proc.) 
zonos; toks zonų įvertinimas suteikia galimybę jose pagautus vėžiagyvius tiesiogiai parduoti 
ir vartoti žmonių maistui, taip pat užtikrina didesnes gamintojų ir vietos ekonomikos 
sektoriaus pajamas4. Kita vertus, 85 zonos priskiriamos prie B klasės (63,43 proc.), o tai 
reiškia, kad prieš pateikiant rinkai jose sugautus vėžiagyvius, juos būtina apdoroti valymo 
centre, kad jie atitiktų sveikatos standartus; likusios 16 zonų priskiriamos prie C klasės 
(11,94 proc.), todėl gamintojai privalo jose sugautas vėžiagyvius ilgą laiką laikyti tam tikros 
temperatūros ar mikrobiologinėmis sąlygomis. Philippe Boulland pabrėžia, kad 2009–2013 m. 
31 zonų (212,18 km2 plotas) būklė pagerėjo, o 9 (8,37 km2 bendras plotas) – pablogėjo.
Be to, Philippe Boulland pabrėžia, kad regioninės valdžios institucijos pateiktuose 
dokumentuose nurodo, kad sanitarinių sąlygų gerinimo ir valymo srityje dedamos pastangos 
daro teigiamą poveikį klasifikavimui, dėl kurio per paskutinius 4 metus padėtis dvigeldžių 

                                               
1 Ši klasifikacija parengta vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios 
kontrolės taisykles, nuostatomis.
2 http://www.intecmar.org/
3 Ministerija delegacijos nariams pateikė išsamius dokumentus, susijusius su įvairių zonų ribų nustatymu ir 
stebėjimo rezultatais.
4 Angelikos Werthmann ir Tatjanos Ždanokos teigimu, verta atkreipti dėmesį į tai, kad iš 134 stebimų zonų tik 
33 (mažiau kaip 25 proc.) priskirtos prie A klasės.
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moliuskų gamybos teritorijose pagerėjo 25,2 proc. Valdžios institucijos taip pat nurodė labai 
aukštą INTECMAR instituto veiklos lygį, kurį Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų 
reikalų GD patvirtino savo parengtoje 2011 m. spalio 10–21 d. Ispanijoje atlikto audito 
galutinėje ataskaitoje, konstatuodama, kad „kontrolės sistema, įdiegta Galisijoje, kurioje 
pagaminama 96 proc. nacionalinės dvigeldžių moliuskų produkcijos, atitinka ES teisės aktų 
nuostatas“.

Pagrindiniai kai kuriems delegacijos nariams nerimą kėlę klausimai, kuriuos jie išsakė vėliau 
keisdamiesi nuomonėmis, susiję su valdžios institucijų pateikiamos informacijos ir duomenų 
spragomis (palyginti su tuo, kokią informaciją ir duomenis, įvairių peticijų pateikėjų 
nuomone, valdžios institucijos turėtų pateikti). Šiuo atveju taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į 
tai, kad peticijų pateikėjai ne kartą skundėsi dėl sunkumų, kylančių siekiant gauti tam tikros 
informacijos ar duomenų, nepaisant to, kad, kaip primena Philippe Boulland, valdžios 
institucijos paaiškino, kad INTECMAR instituto interneto svetainė turi daugiau nei 7000 
individualių vartotojų ir joje gaunama 1 mln. užklausų per mėnesį, kuriomis pranešama apie 
visus paskelbtus nutarimus, susijusius su pokyčiais gamybos zonose.

Valdžios institucijų atstovai pripažino esant tokią problemą ir dar kartą atkreipė dėmesį į šioje 
srityje įvykusius svarbius teigiamus pokyčius, taip pat tebevykstančius pokyčius, susijusius 
visų pirma su nuotekų srauto nukreipimu nuo įlankos į nuotekų valymo įrenginių kompleksus, 
kurių per pastaruosius 15 metų gerokai padaugėjo, nepaisant to, kad juose kartais kyla su 
technine priežiūra susijusių problemų. Nepaisant to, valdžios institucijų atstovai pabrėžė, kad 
svarbiausi žvejybai ir vėžiagyvių gaudymui grėsmę keliantys veiksniai buvo pašalinti, 
teigdami, kad daugiau kaip 99 proc. O Burgo įlankos, kurioje delegacija turėjo lankytis kitą 
dieną, vandens valoma tinkamai.

Atsakydami kai kurie delegacijos nariai pateikė daugiau klausimų apie pramoninės taršos lygį 
ir nuodingų medžiagų koncentraciją šalia uostų bei pramonės zonų susikaupusiose dugno 
nuosėdose, kurie, pasak Ispanijos nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos (isp. Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, CSIC), 10–15 kartų viršija atviroje jūroje leistinas 
ribas. Kiti delegacijos nariai norėjo sužinoti, ar yra parengta planų ar projektų, pagal kuriuos 
numatoma išsiurbti ir išvalyti dumblą ir dugno nuosėdas, kuriais užteršta didelė įlankų 
teritorijos dalis (delegacija vėliau lankėsi tose vietose).

Atsakydamas ministras pabrėžė, jog ES labai padėjo, kad vietos valdžios institucijos galėtų 
regione įrengti audros vandens rezervuarus (angl. storm tanks) ir vandens valymo įrenginius, 
kurie padeda išvengti vandens kelių, įskaitant Lagares upės baseiną, taršos.
Philippe Boulland pažymi, kad, valdžios institucijų atstovų nuomone, jų ir peticijų pateikėjų 
nuomonės dėl atitinkamų patobulinimų ir dabartinių planų skiriasi dėl to, kad valdžios 
institucijos dabar vykdo griežtesnę kontrolę ir labiau vadovaujasi skaidrumo principu 
skelbdamos duomenis nei anksčiau, kad vandens vartojimo reglamentavimas keičiamas ir yra 
reiklesnis ir kad visuomenė dabar yra sąmoningesnė nei anksčiau. Bet kuriuo atveju jie 
pabrėžė, kad tarša neabejotinai sumažėjo dėl laipsniško vandens valymo sistemų diegimo ir 
aktyvesnės pramonės išmetamų teršalų kontrolės.

Susitikimai su peticijų pateikėjais, gamykla „Reganosa“ (Ferolio įlanka)

Tęsdama vizitą, delegacija nuvyko prie netoli Mugardos (Ferolis) pastatyto suskystintų 
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gamtinių dujų (SGD) terminalo ir pakartotinio dujinimo gamyklos1. Vietos gyventojai, be kita 
ko, išreiškė nerimą dėl terminalo vietos, kurioje, gyventojų teigimu, šis objektas buvo 
pastatytas neteisėtai, nes nesilaikyta 2008 m. priimto Aukščiausiojo teismo sprendimo.
Philippe Boulland nurodo, kad leidimo statyti gamyklą „Reganosa“ teisėtumas patvirtintas 
2012 m. lapkričio 12 d. ir 2013 m. balandžio 30 d. Madrido Aukščiausiojo teisingumo teismo 
sprendimais. Iš tiesų peticijų pateikėjai teigė, kad terminalą iš pradžių planuota statyti 
atokesnėje vietovėje, būtent išoriniame uoste, kuriame numatyta galimybė vykdyti galbūt 
pavojingesnę ir labiau aplinką trikdančią pramoninę veiklą, tačiau šie planai buvo 
pakoreguoti, o su visuomene nebuvo tinkamai konsultuotasi. Todėl kyla abejonių, ar teisingai 
įgyvendinamos PAV ir ITPK direktyvos. Be to, kai kurie peticijų pateikėjai teigė, kad pakeisti 
terminalo vietą nutarta dėl žemės sklypais miesto teritorijoje prekiaujančių privačių asmenų 
padaryto poveikio, o ne atsižvelgiant į viešąjį interesą. Philippe Boulland pabrėžia, kad šis 
įtarimas pareikštas nepateikus jokių įrodymų.
Gamykla, kurioje gali būti iki 150 000 tonų arba 1 800 m3 dujų, t. y. iki 2 gigatonų 
ekvivalento, dabar nuo artimiausių namų nutolusi 100 metrų, o nuo Ferolio miesto – tik 
kilometrą. Jie tvirtina, kad gamykloje naudojamas vanduo iš įlankos, kuris vėliau 
išpumpuojamas atgal į įlanką jo tinkamai neišvalius – maždaug po 1000 tonų per parą.
Philippe Boulland pabrėžia, kad atsakingi gamyklos „Reganosa“ vadovai, valdžios institucijos 
ir Europos Komisija mano, kad visi mėginiai rodo, jog gamyklos teritorijos apylinkėse 
vandens temperatūros ir kokybės rodikliai atitinka normas.

Peticijų pateikėjai skundėsi, kad neparengtos nuostatos dėl skubios evakuacijos, jei gamykloje 
įvyktų nelaimingas atsitikimas, – šį pareiškimą regioninės valdžios institucijos vėliau 
užginčijo. Iš tiesų, kaip nurodo Philippe Boulland, valdžios institucijų atstovai atkreipė 
dėmesį į tai, kad evakuacijos planas buvo patvirtintas vadovaujantis galiojančiu reglamentu. 
Jie taip pat pažymėjo, kad su teisiniais pakartotinio dujinimo gamyklos vietos aspektais susiję 
klausimai, kaip Europos Komisija ir suprato, buvo išspręsti teisme. Visų pirma Philippe 
Boulland pabrėžia, kad 2012 m. lapkričio 12 d. Madrido Aukščiausiojo teisingumo teismo 
sprendime patvirtinama, kad, remiantis projekto ir pasirinktos vietos Mugardoje 
aplinkosauginių aspektų įvertinimu, šioje vietoje užtikrinamos apsaugos nuo neigiamo 
poveikio sąlygos, dujų sklaida ir veiksmingumas, todėl ši vieta yra tinkama gamyklai statyti.
Nepaisant to, kai kurie delegacijos nariai sunerimo, kad labai arti terminalo stovi daug namų, 
ant kurių krinta netoli įlankos pakrantės pastatytų betoninių dujų talpyklų šešėlis. Philippe 
Boulland pažymi, kad keletą namų nupirko ir įsigijo gamykla „Reganosa“. Taip pat peticijų 
pateikėjai skundėsi, kad neparengtas aiškus planas dėl skubių veiksmų, kurių nenumatytu 
atveju reikėtų imtis dėl dujų tanklaivių, kurie atslūgus potvynio bangai įstringa vidinėje 
įlankoje dalyje. Jie teigia, kad taip pat kenčia dėl dujų kvapo, kuris sklinda iš gamyklos, 
atsižvelgiant į vėjo kryptį. Philippe‘o Boullando teigimu, toje vietovėje nebuvo užuosta jokio 
kvapo. Galiausiai peticijų pateikėjai pateikė argumentų, kodėl šis objektas apskritai 
nereikalingas, atsižvelgiant į tai, kad nepakankamai išnaudojamas į terminalą Tujyje (šiaurės 
Portugalija) nutiesto dujotiekio pajėgumas. Philippe Boulland primena, jog valdžios 
institucijų atstovai pabrėžė, kad gamykla „Reganosa“, kaip ir dujotiekis, reikalinga siekiant 
užtikrinti energijos tiekimą į Galisiją.

Susitikimai su peticijų pateikėjais, O Burgo įlanka

                                               
1 Peticija Nr. 1322/2007.
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Delegacijos nariai palei O Burgo įlankos pakrantę nutiestais pėsčiųjų takeliais nuėjo iki 
įlaipinimo tiltelio, kur čia pat dumblo sluoksnis siekė beveik du metrus. Akivaizdu, kad 
pėsčiųjų takeliai ir greta iškilę pastatai kainavo nemažas investicijas, tačiau, atrodo, kad apie 
krantą arba įlankos aplinką šioje vietovėje visai nepagalvota. Kitoje vietoje laipteliais iki 
dumblo nusileidęs apsauginiais drabužiais dėvintis vyras buvo staigiai iki pat šlaunų įtrauktas 
slenkančio purvo, iš kurio jam pavyko išsivaduoti labai sunkiai ir tik padedant kitiems. Tačiau 
Philippe Boulland nurodo, kad ši vietovė yra gerokai nutolusi nuo kiaukutinių ir žuvų 
žvejybos rajono. Delegacijos nariai sužinojo, kad anksčiau netoliese vienas žmogus paskendo, 
nes įstrigęs dumble negalėjo ištrūkti nuo atsiritusios potvynio bangos. Philippe‘o Boullando 
teigimu, remiantis vėliau surinktais įrodymais, tas žmogus buvo toli nuo rajono, kuriame 
leidžiama gaudyti kiaukutinius.

Kadaise šioje įlankoje driekėsi 1,2 km2 smulkaus, balto smėlio juosta. Dabar, pasak 
Philippe‘o Boullando, didžiąją vietovės dalį dengia dumblas, bet tai taikoma tik aplankytai 
vietovei. Kaip teigia Angelika Werthmann ir Tatjana Ždanoka, šio sluoksnio gylis – 1,10 m.
Peticijų pateikėjai teigia, kad atkurti įlankos aplinkos kokybę būtų naudinga ir aplinkosaugos, 
ir ekonominiu požiūriu. Kaip nurodo Philippe Boulland, remiantis La Korunjos žvejų gildijos 
(isp. Confraría de Pescadores A Coruña) pateiktais dokumentais, užimtumas žuvininkystės 
sektoriuje šioje teritorijoje per pastaruosius 45 metus sumažėjo nuo 2600 iki vos 150 asmenų.
Philippe Boulland primena, kad valdžios institucijų atstovų tvirtinimu, bendras dėl atliekų 
susidariusio dumblo kiekis sumažėjo ir daugybės kiaukutinių būriavimosi zonų, kurios 
2010 m. buvo priskiriamos C klasei, būklė pagerėjo, todėl 2012 m. jos buvo priskirtos 
aukštesnei B klasei, o tai reiškia, kad vandens kokybė gerėja.
Nepaisant to, peticijų pateikėjai atkreipė dėmesį į laipsniškai didėjančią invaziją į didesnius 
moliuskų ir midijų žvejybos rajonų plotus. Vieną 2007 m. dieną visa žvejybos veikla šiame 
sektoriuje buvo nutraukta ir 150 vietos vėžiagyvių rinkėjų (isp. mariscadores) neteko savo 
pragyvenimo šaltinio, nes valdžios institucijos pakeitė šios teritorijos klasifikaciją, ją 
priskirdami prie C klasės zonų1. Gildija paragino parengti specialų atkūrimo planą teritorijos, 
praeityje garsėjusios įstabiu grožiu, gausia flora ir fauna bei migruojančių paukščių įvairove, 
kuri dabar yra daug skurdesnė, aplinkosauginiam vientisumui atkurti. Reaguodamos į peticijų 
pateikėjų pareiškimus, regioninės valdžios institucijos pastebėjo, kad pastaruosius keletą metų 
valstybė skiria subsidijas dėl sumažėjusios žvejybos veiklos apimties prarastoms pajamoms 
kompensuoti.

Delegacijos nariai turėjo galimybę įlipti į žvejo plaustą, kad galėtų apžiūrėti vietovę iš 
vandens. Philippe Boulland aiškina, jog peticijų pateikėjai nesutiko, kad į plaustą įliptų 
valdžios institucijų atstovai, nors jame ir nebuvo pakankamai vietos. Peticijų pateikėjai atrodo 
pasipiktinę dėl tokios padėties, tačiau dabar taip pat atrodo, kad po kelerių valdžios institucijų 
neveiklumo metų, jiems tai jau atrodo įprasta. Angelikos Werthmann ir Tatjanos Ždanokos 
teigimu, panašu, kad žmonės prarado viltį kada nors išvysti šią vietovę išvalytą.

Kai kurie delegacijos nariai klausinėjo valdžios institucijų atstovų apie šias sąlygas ir klausė, 
kokių konkrečių veiksmų ketinama imtis dėl susiklosčiusios padėties, dėl kurios taip seniai 
nieko nedaryta; jie taip pat klausinėjo apie jūros užliejamos dumblinos seklumos ir dumblo 
sudėtį, nes peticijų pateikėjai nuogąstauja, kad visa teritorija yra smarkiai užteršta. O Burgo 
gyventojų asociacijos pirmininkas sakė, jog dėl dumblo ir dėl pakrantės toksiškumo baiminasi 
dėl savo vaikų saugumo šioje vietovėje. Jo žodžiais, dėl taršos įlankos produktyvumas 

                                               
1 Çonfraría de Pescadores A Coruña archyvai. 2013 m. vasario 13 d. Peticija Nr. 922/2010.
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kasdien mažėja, o jos vanduo darosi vis mažiau tinkamas maudynėms. Susiklosčius tokiai 
padėčiai, jeigu yra bent menkiausia galimybė, kad ši vietovė atsigaus ir vėl bus priskirta prie 
A klasės jūrų gėrybių produkcijos zonų, būtina kuo skubiau imtis ryžtingų veiksmų. Philippe 
Boulland nurodo, kad dėl viso to nuo šiol yra prieinami nauji žvejybos rajonai.

Kai kurie delegacijos nariai pabrėžė nerimaują dėl pernelyg pasyvios valdžios institucijų 
reakcijos į tokio storio dugno nuosėdų sluoksnio susidarymo problemą. Nuotekų valymo 
įrenginiai atlieka itin svarbų vaidmenį ir jų turėtų būti pakankamai, atsižvelgiant į gyventojų 
skaičių ir pramonės sektoriaus dydį, taip pat jie turėtų atitikti Miesto nuotekų valymo 
direktyvoje (1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB) nustatytus reikalavimus, 
o anksčiau taip toli gražu nebuvo.

Philippe Boulland taip pat teigia, kad valdžios institucijų atstovų teigimu, šioje teritorijoje 
atliktas darbas dabar suteikia galimybę tinkamai tvarkyti ir valyti jau veikiančiame naujame 
komplekse Bens 99,14 proc. visų šioje teritorijoje susidarančių nuotekų ir viso susikaupiančio 
lietaus vandens, o dėl to pagerėjo kiaukutinių veisimosi zonų būklė ir jos dabar priskiriamos 
aukštesnei klasei. Be to, Philippe Boulland primena, kad jau numatytos naujos investicijos, 
skirtos tolesniam sanitarinių sąlygų gerinimui, ir pradėtas estuarijos dumblo tyrimas siekiant 
nustatyti, ar jį reikėtų išvalyti. Jis taip pat pažymi, kad valdžios institucijų atstovai išreiškė 
savo griežtą nepritarimą peticijų pateikėjų nuomonei, kad kiaukutinių tyrimų patikimumas 
kelia abejonių, nes juos atliko Galisijos jūrų aplinkos kontrolės technologijų institutas, kurio 
atliekami tyrimai šioje srityje yra laikomi tikru tarptautiniu etalonu. Be to, jis primena, kad 
dumblo tyrimą iš tikrųjų atlieka viešųjų darbų ir transporto ministerija ir kad valdžios 
institucijų atstovai priminė, kad O Burgo įlankos teritorijoje įrengta nuotekų šalinimo sistema.

Išvados ir rekomendacijos

Šios misijos metu siekta išspręsti peticijų pateikėjų keltus klausimus, iš esmės susijusius su 
tomis Galisijos įlankų dalimis, kurias dėl atsainaus atsakingų nacionalinės, regioninės ir vietos 
valdžios institucijų požiūrio per daugelį metų ypač stipriai paveikė tarša ir užterštumas. Šias 
vietoves paveikė pagreitį įgiję urbanizacijos ir industrializacijos procesai, atsižvelgiant į 
kuriuos reikėjo imtis, bet nesiimta atitinkamų priemonių aplinkai apsaugoti ir tinkamam 
atliekų tvarkymui užtikrinti.

 Delegacijos nariai pripažino valdžios institucijų pastangas gerinti sanitarines sąlygas ir 
kad dėl šių pastangų padėtis daugelyje vietovių pagerėjo. Jie taip pat pripažino, kad 
nuo praeito amžiaus devinto dešimtmečio, kada Galisijoje buvo tik vienas nuotekų 
valymo įrenginių kompleksas, apskritai padaryta didelė pažanga ir dabar čia veikia 
151 mažiausiai 2000 GE pajėgumo įrenginiai.

 Delegacijos nariai norėtų pabrėžti, kad kitose įlankų dalyse jūros gėrybių produktų 
gamybos pramonė ir toliau klesti. Tačiau puikiai šių teritorijų būklei gali kilti grėsmė, 
jeigu nebus skubiai imtasi spręsti kai kurias šioje ataskaitoje nurodytas problemas.

 Ispanijai nepalankūs Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimai yra pirmasis 
pažeidimų ir vėlavimų įgyvendinant ES direktyvas svarbumo rodiklis. Vizito metu 
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delegacijos nariai galėjo pamatyti, kad kompetentingos institucijos stengėsi pagerinti 
vandens kokybę ir kovoti su tarša ir kad joms pavyko pagerinti padėtį šioje srityje.
Tačiau nariai nustatė, kad Vige lietaus vanduo ne visada buvo tinkamai valomas, bet 
šiuo metu statoma Vigo-Lagares nuotekų valymo stotis padės išspręsti lietaus vandens 
valymo klausimą.

 Šiame regione nuotekų tvarkymo klausimai turėtų būti sprendžiami vadovaujantis 
holistiniu, suderintu ir visapusišku požiūriu, kad akvakultūros, žvejybos ir poilsio 
paslaugų sektoriai suklestėtų ir sėkmingai veiktų. Tuo tikslu būtina investuoti 
žmogiškuosius ir finansinius išteklius.

 Gamykla „Reganosa“ gavo visus būtinus leidimus savo veiklai vykdyti. Delegacijos 
nariai atkreipė dėmesį į tai, kad tam tikru nedideliu atstumu nuo gamyklos yra keletas 
namų.

 O Burge kai kuriuos delegacijos narius šokiravo susidaręs storas dumblo sluoksnis, 
kuris padarė labai stiprų neigiamą poveikį žmonių kasdienei veiklai ir vietos 
užimtumo lygiui. Būtina imtis priemonių vandens kokybei pagerinti, siekiant priartinti 
ją prie aukščiausių europinių standartų.

 Delegacijos nariai džiaugiasi, kad regioninės valdžios institucijos supranta, jog tarša 
kelia grėsmę jūros gėrybėmis grindžiamai vietos ekonomikai, ir kad valdžios 
institucijos yra įsipareigojusios imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią tolesniam 
padėties blogėjimui. Delegacijos nariai skatina valdžios institucijas aktyviau investuoti 
siekiant užtikrinti, kad šis tikslas būtų įgyvendintas.

 O Burgo įlanką būtina kuo skubiau išvalyti, sistemingai išsiurbiant kuo daugiau 
dumblo iš labiausiai užterštų užutėkių ir įlankėlių dugno. Vietos gyventojams ir 
būsimai šios teritorijos ekonominei plėtrai bei atkūrimui taip pat būtų naudinga nuolat 
rengti mokslines dumblo ir jo išsiurbimo analizes.

 Regioninės ir vietos valdžios institucijos turėtų aktyviai siekti dažniau bendradarbiauti 
su vietos pilietinės visuomenės bendruomenėmis ir asociacijomis, kurios visomis 
jėgomis stengiasi gerinti aplinką, bei pragmatiškai ir praktiškai užtikrinti 
bendradarbiavimą su jomis. Delegacijos nariai įsitikinę, kad esant tokioms 
aplinkybėms, kurios susiklostė jų aplankytose vietovėse, tai įmanoma ir būtina 
padaryti, ir kad esama geros valios aktyviai skatinti kai kurių įlankų teritorijos dalių 
atkūrimą.

 Diskutuodama su Ispanijos valdžios institucijomis dėl būsimos finansinės ir techninės 
pagalbos tarpininkaujant sanglaudos fondams (iki 2013 m. pabaigos) ir struktūriniams 
fondams (EPF ir ESF), Europos Sąjunga turėtų būti pasirengusi skirti būtiną finansinę 
paramą, kuri suteiktų galimybę Galisijos regionui veiksmingiau nustatyti, kurios 
programos ir projektai yra svarbiausi siekiant išvalyti įlankas ir jų teritorijas nuo 
pakrantės į krašto gilumą, iš esmės pagerinti nuotekų tvarkymą ir veiksmingai atkurti 
natūralų pakrančių vietovių grožį.

Rekomendacijos
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dėl Vigo įlankos

dėkoja peticijų pateikėjams, kad 1999 m. kreipėsi į Peticijų komitetą dėl Galisijos vandens 
kokybės klausimo;

apgailestauja, kad Ispanijos valdžios institucijos vėluoja įgyvendinti Direktyvos 91/271/EEB 
3–4 straipsnius ir Direktyvos 79/923/EEB 5 straipsnį, nors Vigo įlankoje tokio vėlavimo 
nebūta Galisijos valdžios pastangomis visais lygmenimis suderinus teisės aktus su ES teisės 
aktais;

norėtų, kad iš Europos Sąjungos gaunamas finansavimas ir toliau būtų skiriamas moksliniams 
tyrimams ir ekonomikai ar vietos vartotojų poreikiams skirto švaraus vandens kokybei 
išlaikyti;

atkreipia dėmesį į skirtingų kompetentingų institucijų pastangas pagerinti vandens, kuriame 
veisiasi vėžiagyviai, kokybę ir išvalyti didesnių kaip 15 000 gyventojų turinčių gyvenviečių 
nuotekas;

mano, kad dabartinė Vigo nuotekų valymo stotis nevisiškai atitinka gyventojų poreikius; todėl 
taip pat mano, kad šiuo metu statoma nauja Vigo-Lagares nuotekų valymo stotis, kurios 
valymo pajėgumas – 800 000 gyventojų ekvivalento vienoje gyvenvietėje, su numanomais 
466 230 gyventojų vasaros laikotarpiu, yra nuotekų valymo sprendimas; nepamirštant Vigo-
Teis, Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, Moana ir Cangas nuotekų valymo stočių, 
kurių valymo pajėgumas – 924 821 gyventojas, t. y. apytiksliai dvigubai didesnis gyventojų 
skaičius nei Vigo įlankoje;

mano, kad nauja nuotekų valymo stotis atlaikys nuotekų srautą lietinguoju laikotarpiu ir neleis 
nevalytoms nuotekoms išsilieti sumažėjus dabartinės Vigo nuotekų valymo stoties pajėgumui;
priduria, kad šiuo metu statoma Vigo nuotekų valymo stotis atitiks naujausius nuotekų 
valymo standartus atsižvelgiant į gyventojų reikalavimus užtikrinti, kad kvapai 
neprasiskverbtų iš gamyklos ar priderinti įrenginius prie kraštovaizdžio;

tikisi, kad nuotekų valymo stoties statybos darbai bus baigti iki nustatyto termino – 2015 m. 
gruodžio 31 d;

apgailestauja, kad kai kurie peticijų pateikėjai abejoja Galisijos jūros aplinkos kontrolės 
technologijų instituto (isp. INTECMAR) pateiktais skaičiais ir duomenimis; 2011 m. 
spalio mėn. Ispanijos Karalystės Maisto ir veterinarijos tarnybos ataskaitoje, cituojamoje 
Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato 2011–8881 ataskaitoje, primenama, kad 
„Galisijoje, kuri užaugina 96 proc. visų šalies dvigeldžių moliuskų, įdiegta kontrolės sistema 
atitinka Europos Sąjungos teisės aktus“;

primena, kaip pageidauja kai kurie peticijų pateikėjai, kad 2011 m. vasario 10 d. autonominės 
Galisijos vyriausybės patvirtintame žemėtvarkos plane teritorijų ir miestų planavimo politikos 
kryptys nustatytos atsižvelgiant į gamtos išteklių tvarumą; šį planą savo Jungtinių Tautų 
žmonių gyvenviečių programoje aptarė Jungtinių Tautų Organizacija priskirdama jo turinį 
prie „gerosios aplinkos apsaugos praktikos“ pavyzdžių;
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dėl Ferolio įlankos

pabrėžia, kad gamyklai „Reganosa“ suteikti visi administraciniai leidimai statyti ir 
eksploatuoti terminalą; šiuo atveju 2001 m. birželio 11 d. išduotas išankstinis administracinis 
leidimas kartu su palankia nuomone dėl terminalo poveikio aplinkai, 2004 m. vasario 13 d. 
leidimas įgyvendinti terminalo projektą ir, pagaliau, 2007 m. lapkričio 7 d. aktas dėl terminalo 
eksploatavimo pradžios;

pabrėžia, kad Ispanijos teisėsauga atmetė visas prieš gamyklą „Reganosa“ pradėtas teismines 
procedūras, išskyrus ieškinį dėl dalinio Mugardos miesto plano pakeitimo, kuris priimtas 
2012 m. birželio 13 d. taikant naują administracinę procedūrą pagal 2012 m. gegužės 12 d. 
Aukščiausiojo teismo sprendimo reikalavimus;

konstatuoja, kad Europos Komisija patvirtino, jog gamykla „Reganosa“ laikosi visų jai 
nustatytų teisinių, ypač visų aplinkos apsaugos, įsipareigojimų;

atkreipia dėmesį į peticijų pateikėjų susirūpinimą dėl laivų-saugyklų Q-FLEX patekimo į 
gamyklos „Reganosa“ teritoriją ir primena, kad vadovaujantis galiojančiu standartu ROM 3.1-
99 laivams-saugykloms, didžiausiems laivams-saugykloms iki 2010 m., leidžiama naudotis 
terminalu;

pritaria tam tikrų prie gamyklos „Reganosa“ gyvenančių asmenų susirūpinimui dėl avarijos 
galimybės gamyklos teritorijoje; vis dėlto mano, kad, kaip primena ir Europos Komisija, 
evakuacijos procedūros atliktos tinkamai ir tinkamai atsižvelgta į grandininę reakciją 
gamykloje įvykus avarijai;

priduria, kad gelbėjimo tarnybos ir gyventojai, pavyzdžiui, Pensininkų asociacija „Pinabeta“, 
Gyventojų asociacija „Casas Baratas“, Casino Mugardes, Mugardos žvejų asociacija, taip pat 
Galisijos futbolo klubas ir keletas švietimo įstaigų dalyvavo skubių išorės veiksmų plano 
procedūrose;

apgailestauja, kad kai kurie gyventojai per spaudą, 2008 m. rugpjūčio 14 d. dienraštyje „El 
Pais“, atsisakė atvykti į gamyklos „Reganosa“ organizuojamą informacinį susirinkimą, 
kuriame buvo atsakinėjama į gyventojų klausimus;

rekomenduoja gyventojams, tvirtinantiems, kad jiems nesuteikiama informacija apie gamyklą, 
užsiregistruoti į nemokamą pačios gamyklos „Reganosa“ organizuojamą išvyką į šią gamyklą 
šiuo e. pašto adresu: comunicacion@reganosa.com. Primena, kad nuo 2007 m. antros pusės 
iki 2012 m. gamyklą aplankė daugiau kaip 5000 asmenų (iš jų daugiausia studentai);

dėl O Burgo įlankos

nors nariai aplankė tik mažąją O Burgo įlankos dalį, vis dėlto valdžios institucijoms 
rekomenduoja nedelsiant išvalyti dumblo O Burgo įlankoje sankaupas;

pabrėžia, kad Viešųjų darbų tyrimų ir bandymų centras (isp. CEDEX) prie Viešųjų darbų ir 
transporto ministerijos paviešino atliekamus dumblo tyrimus, taip pat dumblo šalinimo 
projektus ir kad, atsižvelgiant į cheminę dumblo sudėtį, bus imtasi atitinkamų dumblo 
šalinimo priemonių siekiant išvengti paviršinio vandens taršos;
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rekomenduoja institucijoms ir toliau dėti pastangas, kad vandens kokybė gerėtų;

rekomenduoja investuoti lėšas į vandens kokybės gerinimą, visų pirma į dumblo šalinimą, ir 
jo valymą.


