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Ievadpiezīmes

Galisijas rías ir ļoti nozīmīgas reģiona skaisto dabas ainavu un apdzīvoto vietu pastāvēšanai 
un dzīvotspējai un nozīmīgs ienākumu avots rūpniecības, zvejniecības, akvakultūras un 
tūrisma nozarē. To ekoloģiskā un vides integritāte pēdējās desmitgadēs ir tikusi pakļauta 
lielam spiedienam, jo ir paātrinājusies pilsētu attīstība un attīstījusies ražošanas nozare.

Vēsturiski to stratēģiskā atrašanās vieta, kā arī ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā uzbūve 
rosināja cilvēkus apmeklēt šo teritoriju un arī sniedza drošu patvērumu laivām un kuģiem, 
veicinot iekšzemes sociālo attīstību. Santjago de Kompostela kā trešais pasaulē lielākais 
kristiešu reliģiskais un Galisijas reģiona politiskais centrs, un tirdzniecības un rūpniecības 
pilsētas Bigo atrašanās vieta ir saistīta ar rías eksistenci.

Galisijas reģiona augšējā un apakšējā daļā ir aptuveni sešpadsmit rías, un šīs faktu vākšanas 
vizītes laikā delegācijas dalībnieki izmeklēja lietas saistībā ar Galisijas iedzīvotāju bažām par 
rías piesārņojumu un kontamināciju Bigo (tostarp Ensenada de San Simón, kura ir 
Natura 2000 teritorija, un O Burgo, ko iedzīvotāji bija norādījuši lūgumrakstos Eiropas 
Parlamentam1). Ar lūgumrakstu iesniedzējiem no dažām citām rías (Ferolā) tikšanās notika 
neformālākā gaisotnē, lai uzklausītu arī šo iedzīvotāju bažas. Šie lūgumraksti tiks rūpīgāk 
izskatīti turpmāk komitejā.

Spānijai, tāpat kā visām ES dalībvalstīm, ir pienākums ievērot un īstenot ES direktīvas; šajā 
braucienā komitejas delegācija bija īpaši ieinteresēta pārbaudīt lūgumrakstu iesniedzēju 
izteiktos apgalvojumus, ka valsts un reģionālās iestādes nav pareizi īstenojušas vairākas 
svarīgas direktīvas, tostarp Atkritumu pamatdirektīvu, Ūdens pamatdirektīvu, Direktīvu par 
komunālo notekūdeņu attīrīšanu, Direktīvu par kvalitātes prasībām ūdeņiem, no kuriem iegūst 
čaulgliemjus, PINK (Seveso) direktīvu, Dzīvotņu direktīvu un IVN direktīvu. Tāpēc 
delegācijas locekļi īpaši vēlējās tikties arī ar atbildīgo reģionālo un pašvaldību iestāžu 
pārstāvjiem, lai no viņiem dzirdētu, kā tiek risinātas šādas problēmas un kādi pasākumi veikti, 
lai nodrošinātu atbilstību ES tiesību aktiem. 

Eiropas Komisija ir sākusi vairākas pārkāpumu procedūras pret Spāniju, kā arī vairākām 
citām Eiropas valstīm par to, ka tās neievēro vairākas no minētajām direktīvām. Tiesvedības 
rezultātā Eiropas Savienības tiesa 2005. gadā konstatēja, ka Spānija ir pārkāpusi Čaulgliemju 
direktīvu (lieta C-26/04), 2011. gadā — Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvu (lieta C-
343/10), bet 2011. gadā — Ūdens pamatdirektīvu (lieta C-403/11).

Pirmkārt, būtisks faktors, lai saprastu, kāpēc ría ekosistēma vienlaikus ir tik viegli
ietekmējama un problemātiska, ir ría definīcija. Ría ir šaurs līcis, kas iestiepjas iekšzemē no 
krasta līnijas un izveidojas, ja ieleja jūras līmeņa paaugstināšanās rezultātā ir pastāvīgi 
applūdusi; šaura upes ieleja, kur klimata pārmaiņu un ūdens straumju stipruma ietekmē var 
mainīties estuāru zonas izvietojums. Galisijas rías par estuāru var uzskatīt tikai iekšējo daļu, 
jo galvenie procesi estuārā — citiem vārdiem sakot, mijiedarbība starp jūras ūdeni un jūrā 
ieplūstošo upju ūdeni — notiek tikai iekšējās salīdzinoši nelielajās iesāļajās zonās2. Philippe 

                                               
1 Saraksts ar izmeklētajiem lūgumrakstiem: sk. programmu un pielikumus.
2 Graham Evans un Ricardo Prego „Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?”, Marine Geology, 
196. sēj. (2003). Papildu informāciju par Bigo ría īpatnībām skatīt: G. Evans, R. Prego un J. E. Marshall
„Organic matter in ría sediments…”, Estuarine Coastal and Shelf Science 94 (2011).
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Boulland uzsver, ka rías gultnes dinamika, kurai ir raksturīgi nogulsnes un dubļi, ir vairāk 
līdzīga upes, nevis jūras gultnes dinamikai.

Tā kā tām ir noslēgta dabas vide, mainīga ūdens plūsma un paisuma un bēguma iezīmes, tās ir 
ļoti neaizsargātas pret piesārņojumu un kontamināciju. Eksperts no lūgumrakstu iesniedzēju 
vidus norādīja, ka ūdens apmaiņai ría un tā ieplūdei jūrā var būt nepieciešamas 7–30 dienas.

Lūgumrakstu iesniedzēji pauž nopietnas bažas par toksisku vielu, tostarp polihlorbifenilu 
(PHB) un smago metālu, klātbūtni ūdenī, kuri, iespējams, konstatēti ría nogulsnēs un radušies 
no neattīrītiem vai nedroši uzglabātiem rūpniecības notekūdeņiem, kā arī par organiskajiem 
atkritumiem no neattīrītiem mājsaimniecību kanalizācijas ūdeņiem. Tas ne tikai rada pamatu 
bažām par veselības apdraudējumu, bet ir arī nopietni ietekmējis vietējo zvejniecību, jūras 
produktu un akvakultūras nozari, kura nodrošina iztiku tūkstošiem cilvēku. Tomēr Philippe 
Boulland uzsver, ka pēdējos gados rūpniecības notekūdeņu un notekūdeņu atlikuma 
attīrīšanas jomā ir veikti vairāki uzlabojumi.

Delegācijas dalībnieki vēlas izteikt lielu pateicību gan lūgumrakstu iesniedzējiem, gan 
politiskajām iestādēm un to tehniskajiem darbiniekiem, kas ļoti palīdzēja delegācijai tās darbā 
un parādīja savu labo gribu un apņemšanos atrisināt problēmas, uz kurām norādīja daži 
delegācijas dalībnieki. Šajā darba dokumentā ir grūti pilnībā atspoguļot lielo informācijas 
daudzumu, kas ir iekļauts papildu dokumentos un bija pieejams delegācijas dalībniekiem. 
Atsauces uz minētajiem dokumentiem ir sniegtas visā dokumenta tekstā, lai komitejas locekļi 
varētu iegūt sīkāku informāciju par attiecīgo jautājumu.

Lūgumraksti un lūgumrakstu iesniedzēji

Visos šīs vizītes laikā izskatītajos lūgumrakstos dažādas vietējo iedzīvotāju grupas ir paudušas 
bažas par pēdējos gados notikušo acīmredzamo vides degradāciju. Lūgumrakstu iesniedzēji 
savas bažas ir izteikuši no dažādiem, taču savstarpēji papildinošiem skatpunktiem.

Lūgumrakstu iesniedzēji, kas pārstāv zvejnieku apvienības, pauž bažas par to, ka rías daļu 
piesārņojums un kontaminācija ārkārtīgi negatīvi ietekmē iespējas nodrošināt iztiku un viņu 
profesijas ilgtspēju. 

Saskaņā ar lūgumrakstu iesniedzēju teikto krasais bezdarba pieaugums šajā nozarē lielā mērā 
ir saistīts ar rías piesārņojumu un kontamināciju. To atjaunošana un aizsardzība, ko, pēc 
lūgumrakstu iesniedzēju domām, varētu īstenot ar holistisku pieeju atkritumu 
apsaimniekošanai un daudz lielākiem ieguldījumiem biezā dūņu nogulšņu slāņa attīrīšanā, 
aizvākšanā un apstrādē, sniegtu vērtīgas un ilgtspējīgākas iespējas darbavietu radīšanai un 
ieguldījumiem zvejniecības un tūrisma nozarē, tādējādi sekmējot reģiona sociālekonomisko 
atlabšanu. Tas arī uzlabotu dabiskās vides pievilcību un veicinātu daudzu šobrīd teritorijā 
izzudušo augu un dzīvnieku sugu sastopamību, tādējādi pakāpeniski palīdzot ekosistēmas 
atjaunošanā.

Vairākas lūgumrakstu iesniedzēju grupas Ferolā pauž bažas par regazifikācijas rūpnīcu 
Reganosa, attiecībā uz kuru, kā apgalvo lūgumrakstu iesniedzēji, faktiski nav veikts ietekmes 
novērtējums un varētu nebūt pienācīgi piemērota PINK direktīva. No vienas puses, Philippe 
Boulland atgādina, ka savos iepriekšējos komentāros par šo lūgumrakstu Eiropas Komisija 
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norādīja, ka saņemtie dokumentārie pierādījumi neliecina, ka ir pārkāpti ES tiesību akti 
(lūgumraksts Nr. 1322-07, 2011. gada 3. marta paziņojums komitejas locekļiem). No otras 
puses, Angelika Werthmann un Tatjana Ždanoka vēlas atgādināt, ka atpakaļejošie 
novērtējumi, šķiet, tika veikti novēloti 2012. gadā pēc 2008. gadā pieņemtā lēmuma, ka nav 
piemērota IVN direktīva.

Divi no vecākajiem lūgumrakstiem, kuri tika iesniegti laikposmā no 1999. gada līdz 
2006. gadam un kuri pirms šā brauciena tika vairākkārt apspriesti komitejā un Komisijā, kā 
arī pamatojoties uz kuriem tika ierosinātas pārkāpumu procedūras, sniedza plašāku skatījumu 
un ietvēra pierādījumus par pārmērīgu neattīrītu notekūdeņu un rūpniecisko atkritumu 
novadīšanu rías, kas bija jāveic saskaņā ar ES Direktīvu par komunālo notekūdeņu attīrīšanu 
līdz 2000. gada 31. decembrim. Tomēr tikai 2011. gada aprīlī Eiropas Savienības Tiesa atzina, 
ka Spānija nav izpildījusi savas juridiskās saistības. Angelika Werthmann un Tatjana Ždanoka 
uzskata, ka Spānija vēl nav nodrošinājusi prasību izpildi. Savukārt Philippe Boulland uzsver, 
ka pašreiz darbojas visas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izņemot komitejas locekļu apskatīto 
iekārtu Bigo, kas tiek būvēta blakus esošajai iekārtai.

Satiktie lūgumrakstu iesniedzēji sniedza locekļiem papildu informāciju par dažādiem 
gadījumiem un par bioloģisko un ķīmisko piesārņojumu Bigo ría ūdeņos, jo īpaši netālu no 
rūpniecības un ostu teritorijām, kur kadmija un svina atliekvielas, kā arī PHB ir klātesošas un 
problemātiskas. Tikšanās arī apliecināja nopietnās bažas par Bigo ostas paplašināšanu un par 
negatīvo ietekmi, ko radījusi stipri piesārņotās jūras augsnes sakustināšana. No tām attīrīšanas 
iekārtām, kas bija uzbūvētas ap Bigo ría perimetru, aptuveni desmit bija atzīmētas delegācijas 
locekļu kartē, tomēr lūgumrakstu iesniedzēji uzskatīja tās par lielā mērā neatbilstošām un 
neuzticamām. Lūgumrakstu iesniedzēji norādīja, ka šīs attīrīšanas iekārtas bieži pārstāja 
darboties pēc spēcīgām lietusgāzēm un lietus ūdeņi sajaucās ar neattīrītiem notekūdeņiem un 
rūpniecības notekūdeņiem, iesūknējot radušos notekūdeņus tieši rías. Locekļi tika informēti 
arī par biežajiem sūkņa bojājumiem apkopes trūkuma dēļ daudzās attīrīšanas iekārtās. 
Philippe Boulland atgādina, ka reģionālās iestādes norādīja, ka šie pārtraukumi notiek reti un 
neregulārās noplūdes ir saistītas ar atšķaidīta ūdens noplūdēm lielu lietus nokrišņu gadījumā.

Ņemot vērā to, ka jauna attīrīšanas iekārta tiek būvēta blakus esošajai iekārtai, attiecībā uz 
Bigo ría un Lagares upes teritoriju, kurā, iespējams, ir visaugstākais un visnoturīgākais coli 
baktēriju piesārņojums, tika atzīts, ka jaunā attīrīšanas iekārta varētu pozitīvi ietekmēt šo 
problēmu, kaut gan tā vairākus gadus atpaliek no grafika un atrodas tuvu mājām un skolām, 
kā arī aizsargājamai mitrāja teritorijai, kas pašreiz ir stipri piesārņota. Šķiet, ka Bigo 
lūgumrakstu iesniedzēju starpā ir vienprātība, ka vispiemērotākā atkritumu pārstrādes 
infrastruktūra attiecībā uz ría būtu visaptverošs savstarpēji savienots, labi funkcionējošs 
vidēja izmēra ūdens attīrīšanas iekārtu tīkls, kas saprātīgi izplatīts visā ría. Lūgumrakstu 
iesniedzēji paskaidroja, ka šāds tīkls varētu novērst periodisku galvenās attīrīšanas iekārtas 
slēgšanu gadījumos, ja viens kolektors saplīst. Angelika Werthmann un Tatjana Ždanoka 
atgādina, ka iestādes uzsvēra, ka šāds tīkls radītu lielu problēmu, jo būtu nepieciešams 
atsavināt daudzus privātīpašumus. Philippe Boulland arī norāda, ka saskaņā ar iestāžu teikto 
vienas konurbācijas notekūdeņu novirzīšana uz vairākām attīrīšanas iekārtām nav saprātīga, jo 
to būvniecība samazinātu apjomradītās priekšrocības, turklāt attiecīgajā teritorijā ir ierobežota 
zemes pieejamība un šādu iekārtu būvniecība būtu pretrunā ar tehniskajiem kritērijiem, kas 
noteikti ietekmes uz vidi pētījumā.

Lūgumrakstu iesniedzēji apstiprināja, ka sabiedrībai nebija pieejama uzticama statistika par 
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ūdens kvalitāti dažādās rías daļās un viņi netika pienācīgi informēti par draudiem veselībai, 
ko izraisa pārmērīgs piesārņojuma līmenis atsevišķās vietās, piebilstot, ka piesārņojuma 
līmenis mainījās līdz ar nokrišņu daudzumu un sezonas plūdmaiņu. Reģionālās iestādes tomēr 
apstrīd šo apgalvojumu patiesumu un norāda uz informāciju un datiem, kas nepārtraukti un 
publiski ir pieejami to tīmekļa vietnēs.

Sanāksmju kopsavilkums

Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem un Bigo pilsētas mēru, Ría de Vigo

Delegācija tikās ar Ría de Vigo Aizsardzības apvienības priekšsēdētāju Serxio Regueira 
Gómez, kurš pauda savas apvienības bažas par ūdens kvalitātes pasliktināšanos daudzos ría
sektoros. Līdz 1980. gadam šajā teritorijā nebija attīrīšanas iekārtu, un, kaut gan kopš tā laika 
vairākas ir uzbūvētas, tās ir neatbilstošas un nepiemērotas strauji augošo iedzīvotāju centru un 
rūpniecības zonu prasībām. Tas ir ļoti negatīvi ietekmējis tradicionālās ría darbības, jo īpaši 
gliemeņu, austeru un citu vēžveidīgo un jūras produktu audzēšanu. Mūsdienās esošās 
attīrīšanas iekārtas parasti nespēj tikt galā ar tām izvirzītajām prasībām, jo īpaši tāpēc, ka 
daudzās vietās nenotiek iepriekšēja lietus ūdens, ar ko Galisija ir pārbagāta, un notekūdeņu un 
kanalizācijas nodalīšana. R. Gómez lūdza iestādēm, lai tās situāciju risina ar dialoga un 
līdzdalības veicināšanas starpniecību, sadarbojoties ar asociācijām, lai atjaunotu Ría de Vigo
ekoloģisko vērtību un noteiktu tā atjaunošanu par prioritāti, izstrādājot pienācīgi finansētu 
notekūdeņu un ūdens apsaimniekošanas plānu. Delegācijas dalībniekiem tika iesniegts 
dokumentēts pielikums, kurā bija fotogrāfijas no dažādiem t. s. „melnajiem punktiem” ría
krastos, kas pēc tam tika apsekoti apsekojuma braucienā, kurā ar laivu devās iestāžu pārstāvji 
un lūgumrakstu iesniedzēji. Philippe Boulland atgādina, ka iestāžu pārstāvji paskaidroja, ka 
redzamās caurules vairs netiek izmantotas ūdens plūsmas novadīšanai, izņemot lielu lietus 
nokrišņu gadījumā. Apmeklējuma laikā delegācijas dalībnieki nekonstatēja ūdens novadīšanu. 
Turklāt Philippe Boulland paskaidro, ka delegācijas locekļi kopā ar Galisijas valdības 
amatpersonām, ekspertiem un lūgumrakstu iesniedzējiem turpināja vairāk nekā divu stundu 
ilgo braucienu pa Ría de Vigo, lai aplūkotu ievērojamākās vietas, kuras bija pieejamas šādā 
veidā un par kurām bija nobažījušies lūgumrakstu iesniedzēji. Ar laivu tika piebraukts pie 
vietas, kur ría ietek kanalizācijas ūdeņi no pašreizējās Bigo attīrīšanas iekārtas notekcaurules, 
taču netika novērots, ka tiktu ietekmēta jūras virsma. Lūgumrakstu iesniedzēji laivas 
braucienā pamanīja arī vairākus no „melnajiem punktiem”, taču attiecīgajā brīdī netika 
konstatēta notekūdeņu izplūde. Kā norādīja Philippe Boulland, pēc nepastarpinātas 
informācijas gūšanas par situāciju jautājumi tika pienācīgi pārrunāti gan ar Bigo mēru, gan 
reģionālās valdības pārstāvjiem.

Pārstāvot Sensimona līča aizsardzības apvienību, Franco Antonio Lores norādīja locekļiem, 
ka netiek ievērots šā apvidus statuss, proti, ka tā ir Kopienā nozīmīga teritorija (KNT) 
Natura 2000 tīkla ietvaros. F. A. Lores, pirmkārt, pauda nosodījumu, ka zivju miltu rūpnīca 
AUCOSA novada notekūdeņus tieši jūrā un pirms šādas prakses sākšanas netika veikts 
iepriekšējs ietekmes uz vidi novērtējums. Īpaši vasarās sūdzības par sliktu smaku ir ļoti 
ierastas. Otrkārt, lūgumraksta iesniedzējs brīdināja, ka KNT zonas aizsardzību ūdens līmeņa 
līnijā apdraud Bigo ostas paplašināšana, kuras mērķis ir veicināt lielāku konteineru 
satiksmi, — nevienai no tām nav veikta pienācīga ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, 
kurā būtu ņemta vērā aizsargājamās teritorijas neaizsargātība. Philippe Boulland uzsver, ka 
Galisijas autonomā apgabala Augstākās instances tiesa savā lēmumā apstiprināja, ka Bigo 
ostas paplašināšana ir likumīga. Lūgumraksta iesniedzējs brīdināja par negatīvo ietekmi, ko 
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rada konteineru pārvietošana ar milzīgiem celtņiem, un papildus norādīja, ka, ņemot vērā 
ievērojamu darbības samazināšanos krīzes rezultātā, iztīrītā teritorija būtu jāparedz citiem 
mērķiem, piemēram, autostāvvietas ierīkošanai cilvēkiem, kuri apmeklēt dabas teritoriju. 
Nobeigumā lūgumraksta iesniedzējs apšaubīja dažu dokumentu likumību, kurus attiecīgās 
nozares bija sagatavojušas, lai pamatotu savas darbības.

Ricardo Prego, ķīmiskās okeanogrāfijas zinātnieks Spānijas Nacionālās pētniecības padomē 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas — CSIC) un līdzautors iepriekš minētajiem 
pētījumiem, informēja locekļus par ría cirkulējošās ūdens sistēmas īpašībām, kas ir atkarīgas 
no ziemeļu vējiem, plūdmaiņas un ūdens plūsmas dažādā temperatūrā — siltā izejošā 
saldūdens straume aukstākā ienākošā jūras ūdens straume —, ar lielāku vai mazāku ūdens 
apmaiņas intensitāti atkarībā no sezonas. Viņš bija izmērījis pārmaiņas toksisko metālu 
nogulsnēs, kas bija samazinātas tuvāk attīrīšanas iekārtām, bet palielinātas citās teritorijās. 
Viņš noteica periodus, kad piesārņojums pēc stiprām lietusgāzēm veicināja liela daudzuma 
neattīrīta ūdens iesūknēšanu ría, kas laika gaitā noveda pie toksisko vielu uzkrāšanās dūņās 
un ría teritorijas nogulsnēs. 

Bigo ría Galisijā ir vērojama lielāka auglība un ātrāka atjaunošanās nekā citās rías, sugu 
atjaunošanās ātrums novērtēts par 10 % lielāks nekā vidēji. Tomēr ría tiek pakļauta aizvien 
lielākam spiedienam iedzīvotāju skaita pieauguma un ekonomiskās darbības pieauguma dēļ.

Minētos aspektus uzsvēra citi lūgumrakstu iesniedzēji, proti, Angeles Pequeño Prado un 
Eliseo Baluja, kuri bija kritiski attiecībā pret ūdens attīrīšanas iekārtas paplašināšanu Lagares
upes ietekā, kas pati par sevi ir aizsargājama mitrāju teritorija. Viņi apgalvoja, ka iestādes to 
noliedz. Viņi jau bija pauduši kritiku par sākotnējo rūpnīcu, apgalvojot, ka tā nedarbojās 
pareizi, lai gan ir piešķirts 30 miljonu euro atbalsts no Eiropas fondiem. Lūgumrakstu 
iesniedzēji drīzāk atbalsta nevis ievērojamu esošā attīrīšanas centra paplašināšanu ar visām no 
tā izrietošajām negatīvajām sekām apkārtnes dabas teritorijai, kā arī dzīvojamajiem rajoniem 
un skolām, bet lielāku skaitu mazāku attīrīšanas iekārtu, tostarp dažu uzstādīšanu tālāk no 
pašas ría, lai novirzītu notekūdeņus. Lūgumrakstu iesniedzēji pauda atbalstu kolektoru tīkla 
izveidei, kas paredzēti, lai izvairītos no visas attīrīšanas sistēmas sabrukuma, kas pašreiz rada 
lietus ūdens, notekūdeņu un rūpniecības notekūdeņu sajaukuma izliešanu tieši ría. 
A. P. Prado, 1999. gadā iesniegtā lūgumraksta iesniedzēja meita, norādīja, ka lūgumrakstu 
iesniedzēji nevarēja izteikt savu viedokli tieši, kad problēmas pirmo reizi tika apspriestas ar 
vietējām un reģionālajām iestādēm, lai gan kopš tā laika viņi ir bijuši liecinieki tam, ka ir 
nodarīts kaitējums ūdens avotiem un ir izzudušas foreles, vardes un citi abinieki. A. P. Prado
konkrēti atsaucās uz nesenāko kaitējumu, kas tika nodarīts visam Amial jeb Carrasqueira
mežam, kurš ir aizsargājama dzīvotne un izvirzīts Kopienā nozīmīgas teritorijas statusa 
saņemšanai (process nebija veiksmīgs), dažas dienas pirms faktu vākšanas vizītes un ko 
izraisīja valsts būvdarbi iekārtas paplašināšanai. Turklāt viņa norādīja, ka, lai atbrīvotu vietu 
jaunajai iekārtai, dažām mājsaimniecībām tika atsavinātas mājas un cilvēku viedokļi tika 
ignorēti. Lūgumraksta iesniedzēja arī apstrīdēja zinātniskā eksperta datus par ūdens 
atjaunošanos, norādot, ka pēc viņu apvienības tehniskā eksperta teiktā pilnīga ūdens 
attīrīšanās ilgst no 5 līdz 8 gadiem.

Delegācijas locekļi pēc tam atsevišķi tikās ar Bigo mēru Abel Caballero Alvarez. Klāt bija arī 
Kangasas, Moana, Soutomaior, Redondela un Vilaboa mēri taču viņi nevarēja izteikt savu 
viedokli laika ierobežojumu dēļ.
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Mērs uzsvēra, cik liela nozīme ría ir reģiona iztikai un cik ļoti un strauji Bigo ir attīstījusies 
pēdējā laikā. Mērs atzina, ka atbilstošajā laikposmā nav izpildītas prasības, kas attiecībā uz 
atkritumu apstrādi un apsaimniekošanu izvirzītas šai teritorijai, kurā ir 300 000 iedzīvotāju un 
420 000 iedzīvotāju ar rūpniecības zonām — un lielāku iedzīvotāju kopskaitu tūrisma sezonas 
laikā. Viņš tomēr uzsvēra, ka, kopš viņš ir mēra amatā, kopā ar kaimiņu pašvaldībām ir 
veltītas lielas pūles, lai labotu situāciju un uzlabotu vidi viņa pilsētā un ría teritorijā. Viņš 
vērsa uzmanību uz jauno notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, kas tika attīstīta (delegācija vēlāk 
apmeklēja šo teritoriju) ar ES Kohēzijas fonda finansiālu palīdzību EUR 112 miljonu 
apmērā — 48,69 % no kopējām izmaksām. Philippe Boulland arī norāda, ka Galisijas valdība 
[Xunta de Galicia] piešķīrusi EUR 104 miljonus — 45,37 % no kopējām izmaksām — un 
Bigo piešķīrusi EUR 14 miljonus — 5,94 % no kopējām izmaksām, īstenojot ciešu sadarbību 
ar valsts, reģionālajām un vietējām iestādēm1.

Jaunās attīrīšanas iekārtas būvniecības periods ir pagarināts vairāk nekā par trim gadiem, un 
pagaidu iekārta sāks darboties šā gada beigās. Jaunās iekārtas projekts ietver jaunākās 
tehnoloģijas un ekoloģiski ilgtspējīgas funkcijas atkritumu bioloģiskajai pārstrādei un to 
dezinfekcijai. Mērs arī informēja locekļus par notekūdeņu cauruļu ierīkošanu aptuveni 
150 kilometru garumā pašvaldībā, kas nodala kanalizāciju un notekūdeņus no lietus ūdeņu 
kanāliem. Ar šo un citiem pasākumiem mērs uzsvēra savu apņemšanos sakopt līča teritoriju.

Tomēr daži delegācijas dalībnieki uzdeva jautājumus par kavēšanos šā posma sasniegšanā —
šajā lietā ES Tiesa 2011. gada aprīlī pēc vairākus gadus ilgas pārkāpumu procedūras 
izskatīšanas pieņēma spriedumu, kurā Spāniju atzina par vainīgu, — un par vietējo 
iedzīvotāju grupu iesaistīšanas trūkumu apspriešanas procesā — viens no lūgumrakstu 
iesniedzējiem ir asociācija, kuras biedru vidū ir vairāki eksperti un akadēmiķi un kura jau 
ilgāk nekā 20 gadus cenšas panākt šāda veida pasākumu īstenošanu.

Mērs atbildēja, norādot, ka attīrīšanas iekārtai un daudziem citiem projektiem visiem bija 
nepieciešams reģiona un Madridē esošo Spānijas iestāžu līdzfinansējums un pat uzplaukuma 
periodā nebija iespējams noteikt šādus pasākumus par prioritāriem — kaut gan ES 
finansējums bija jāpieprasa Spānijas centrālajām iestādēm un tās daudzus gadus bija atstājušas 
novārtā šo būtisko infrastruktūru, izvēloties acīmredzot ekonomiski izdevīgākus risinājumus. 
Lai pieņemtu galīgo lēmumu par pašu attīrīšanas iekārtu, bija nepieciešamas vairāk nekā 
divus gadu ilgas sarunas pilsētas domē. Mērs informēja delegācijas dalībniekus, ka tika 
īstenoti citi vides projekti pludmaļu, tostarp pilsētas pludmaļu, attīrīšanai un ūdens kvalitātes 
uzlabošanai, kā arī Bigo ría salās tika izveidoti dabas parki un tika atjaunotas kāpas. Viņš 
uzskatīja, ka attiecībā uz Bigo ostas paplašināšanu nebija jāveic ietekmes uz vidi novērtējums 
(IVN), ņemot vērā nelielo kaitējumu videi, kāds iespējams teritorijā, kas jau bija nopietni 
piesārņota ar smagajiem metāliem gadsimta laikā. Philippe Boulland norāda, ka tas notiek 
visās ostās ar intensīvu jūras satiksmi.

Locekļi apskatīja jaunajai attīrīšanas iekārtai veltītu izstādi, kurā bija pieejama plaša 
informācija, kā arī apmeklēja esošās un jaunbūvējamās iekārtas teritoriju, tiekoties ar dažiem 
vietējiem iedzīvotājiem, kuri pat tad sūdzējās par sliktu smaku savā apkārtnē netālu no 
esošajām iekārtām. Kā norādīja Philippe Boulland, tā nebija jūtama. Angelika Werthmann un 
Tatjana Ždanoka atgādina par dažu personu sūdzībām, ka tika nocirsti veci ozoli un citi koki 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Šis dokuments satur svarīgu 
tehnisko informāciju par pašreiz būvniecības stadijā esošo attīrīšanas iekārtu.
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un tika atsavināti mājokļi (dažos gadījumos aizbildinoties ar 1988. gada Ley de Costas 
noteikumiem) ar mērķi pēc tam būvēt jauno iekārtu.

Lūgumrakstu iesniedzēji pauda bažas par to, ka lietus ūdens joprojām sajaucas ar 
notekūdeņiem un kanalizāciju un ka notekas bija pastāvīgi netīras, radot draudus veselībai. Kā 
norādīja Philippe Boulland, iestādes ņēma vērā visus kritiskos komentārus un paskaidroja, ka 
jaunā notekūdeņu attīrīšanas iekārta atbildīs modernākiem attīrīšanas standartiem un tās jauda 
būs pietiekama, lai attīrītu visus notekūdeņus, ņemot vērā arī laiku, kad lietus ūdens dēļ to 
apjoms ir palielināts. Visbeidzot, daži dalībnieki uzsvēra, ka ir vajadzīgs veidot dialogu starp 
iestādēm un lūgumrakstu iesniedzējiem un mudināja Bigo mēru tikties ar viņiem.

Tikšanās ar Galisijas reģionālajām iestādēm, Santjago de Kompostela

Delegācija devās uz Santjago de Kompostela, lai tiktos ar vides, teritoriālās attīstības un 
infrastruktūras ministru Augustín Hernández Fernández de Rojas un lauku jautājumu un jūras 
ministri Rosa Quintana Carballo, kurus uz tikšanos pavadīja vecākās amatpersonas un 
eksperti.
Delegācijas dalībnieki ilgāk nekā divas stundas piedalījās ļoti atvērtās un informatīvās 
prezentācijās un viedokļu apmaiņā, kuru laikā reģionālās iestādes sniedza atbildes uz to dažu 
delegācijas dalībnieku paustajām bažām, kas izklāstīja iepriekš no lūgumrakstu iesniedzējiem 
saņemto paskaidrojošo informāciju.

Ministrs vispirms informēja locekļus, ka Galisijas piekrastes un upju apsaimniekošanas 
plāns — būtiska ES Ūdens pamatdirektīvas prasība — tika galīgi apstiprināts 2012. gada 
septembrī, ES Tiesas spiediena rezultātā, kas nosodīja Spāniju par ES tiesību aktu 
neīstenošanu, lai gan šim procesam bija jābūt paveiktam jau pirms vairākiem gadiem. Galisija 
joprojām ir tikai otrais Spānijas autonomais apgabals, kas to ir izdarījis.

Ministrs uzskatāmi parādīja Galisijas iestāžu apņemšanos labot situāciju, kuras rezultātā 
vairāku gadu gaitā ir bijuši nopietni ES tiesību aktu pārkāpumi notekūdeņu apsaimniekošanas 
jomā. Viņš izklāstīja valdības plānus laikposmam līdz 2015. gadam, kas ietver notekūdeņu 
savākšanas un sūknēšanas staciju būvniecību un pilnīgas atbilstības nodrošināšanu Direktīvai 
par notekūdeņu apsaimniekošanu. Viņš uzsvēra notekūdeņu apsaimniekošanas un vides 
uzlabošanas programmas nozīmi, kas bija nepieciešama, lai piesaistītu vairāk tūristu, attīstītu 
akvakultūras nozari un nodrošinātu vairāk darbavietu. Tiek izstrādāti plāni, lai attīrītu rías, 
izmantojot IT modelēšanu un papildu uzraudzības metodes, lai sasniegtu visneaizsargātākās 
teritorijas. Daudzas rías daļas ir lieliskā stāvoklī — tiek iegūti augstas kvalitātes vēžveidīgie, 
nodarbinot 8000 cilvēku —, bet citas ir degradējušās un ir jāsakopj. Šajā saistībā viņš uzsvēra, 
ka būtisks aspekts ir turpmāks ES finansējums, kā arī principa „piesārņotājs maksā” efektīva 
īstenošana.

Amatpersonas aprakstīja rías klasifikāciju A, B un C vērtību zonās1, pamatojoties uz 
iknedēļas monitoringa datiem par ūdens kvalitāti 134 kontroles zonās, lai nodrošinātu 
vēžveidīgo un akvakultūras ražošanas kvalitāti, papildus tehniskajām un sanitārajām 

                                               
1 Šī klasifikācija ir izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) 
Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu 
oficiālās kontroles organizēšanu
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kontrolēm, kas aptver piekrastes zonu un pludmales. Rezultāti ir pieejami ministrijas Jūras 
kontroles tehnoloģiskā institūta (Instituto Tecnolóxico para o control do medio mariño —
INTECMAR1) tīmekļa vietnē un ir paziņoti zvejnieku ģildēm. Ministre norādīja, ka tādējādi 
atbilstošās ES direktīvas par vēžveidīgo ūdens kvalitāti ir pilnīgi ievērotas2. No pašreiz 
uzraudzītajām 134 zonām, pamatojoties uz tajās konstatēto biotoksīnu, mikrobioloģiskā 
piesārņojuma, ķīmiskā un ogļūdeņražu piesārņojuma līmeni, A klasē ir iekļautas 33 zonas 
(24,63 %), kas nozīmē, ka šajās zonās iegūtos čaulgliemjus var pārdot tieši izmantošanai 
pārtikā, kas nodrošina lielākus ieņēmumus ražotājiem un vietējai ekonomikai3. Savukārt 
85 zonas (63,43 %) ir iekļautas B klasē, kas nozīmē, ka čaulgliemji pirms to laišanas tirgū ir 
jāapstrādā attīrīšanas centrā, lai tie atbilstu veselības aizsardzības standartiem. Visbeidzot, 
C klasē ir iekļautas 16 zonas (11,94 %), un ražotājiem attiecībā uz čaulgliemjiem ir jāveic 
ilglaicīga termiska vai mikrobioloģiska apstrāde. Philippe Boulland uzsver, ka no 2009. līdz 
2013. gadam 31 zonā (212,18 km2 platībā) stāvoklis ir uzlabojies, bet 9 zonās (kopējā platība 
8,37 km2) pasliktinājies.
Turklāt Philippe Boulland uzsver, ka iesniegtajā dokumentācijā reģionālās iestādes norāda, ka 
veiktie centieni sanitārijas un attīrīšanas jomā ir pozitīvi ietekmējuši klasifikāciju — stāvoklis 
divvāku gliemeņu ieguves teritorijās pēdējos 4 gados ir uzlabojies par 25,2 %. Turklāt 
iestādes norādīja uz veiksmīgo INTECMAR darbību, ko ir apstiprinājis Eiropas Komisijas 
SANCO ĢD ziņojumā „Final report of an audit carried out in Spain from 10 to 21 October 
2011” („Gala ziņojums par Spānijā veikto auditu laikposmā no 2011. gada 10.–
21. oktobrim”), kurā secināts, ka kontroles sistēma, kas ieviesta Galisijā, kurā tiek saražoti 
96 % no valsts divvāku gliemeņu produkcijas, atbilst ES tiesību aktiem.

Viedokļu apmaiņā, kas notika pēc prezentācijām, delegācijas dalībnieki galvenokārt pauda 
bažas par to, ka attiecībā uz dažu lūgumrakstu iesniedzēju izteiktajiem pieņēmumiem iestāžu 
sniegtā informācija un dati nav pilnīgi. Turklāt jānorāda, ka lūgumrakstu sniedzēji ir atkārtoti 
sūdzējušies par grūtībām piekļūt informācijai un datiem, neraugoties uz to, ka saskaņā ar 
Philippe Boulland teikto iestādes skaidroja, ka INTECMAR tīmekļa vietnei ir vairāk nekā 
7000 unikālo lietotāju un mēnesī tā saņem 1 miljonu pieprasījumu, sniedzot informāciju par 
visām paziņotajām rezolūcijām, kas saistītas ar izmaiņām ražošanas zonās.

Iestāžu pārstāvji atzina, ka šādas bažas ir, un atkārtoti uzsvēra tos būtiskos uzlabojumus, kas ir 
veikti un joprojām tiek veikti, tostarp īpaši notekūdeņu novirzīšanu no ría uz attīrīšanas 
iekārtām, kuru skaits pēdējos 15 gados ir ievērojami palielinājies, pat ja reizēm ir problēmas 
ar to uzturēšanu. Tomēr iestādes uzsvēra, ka zvejniecībai un čaulgliemju ieguvei nav būtisku 
risku, apgalvojot, ka vairāk nekā 99 % no ūdens O Burgo ría apkārtnē, ko delegācija bija 
paredzējusi apmeklēt nākamajā dienā, tiek pienācīgi attīrīti.

Daži no delegācijas dalībniekiem turpināja diskusiju, uzdodot jautājumus par rūpnieciskā 
piesārņojuma un toksisko vielu līmeni sedimentācijā ostu un rūpniecisko zonu tuvumā, kas 
saskaņā ar CSIC datiem ir 10–15 reizes lielāks nekā atklātā jūrā. Citi vēlējās zināt, kādi plāni 
vai projekti ir ieviesti dūņu ieguvei un nogulšņu attīrīšanai, kas ir inficējušas daudzas no rías
daļām, kuras delegācija apmeklēja vēlāk.

                                               
1 http://www.intecmar.org/
2 Ministrijas pārstāvji sniedza delegācijas locekļiem pilnu dokumentāciju par dažādu zonu norobežošanu un
monitoringa rezultātiem.
3 Angelika Werthmann un Tatjana Ždanoka vērš uzmanību uz to, ka no pašreiz uzraudzītajām 134 zonām tikai 
33 zonas (mazāk nekā 25 %) ir iekļautas A klasē.
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Ministrs atbildēja, uzsverot, cik būtiska ir bijusi ES palīdzība, kas ļāva iestādēm nodrošināt 
vētras tvertnes un attīrīšanas iekārtas reģionā, lai novērstu ūdensceļu piesārņojumu, tostarp 
Lagares upes baseinā.
Philippe Boulland norāda, ka saskaņā ar iestāžu teikto atšķirības lūgumrakstu iesniedzēju un 
iestāžu viedoklī attiecībā uz nozīmīgiem uzlabojumiem un pašreizējiem plāniem rodas tāpēc, 
ka iestādes kontroli un datu publicēšanu veic rūpīgāk un pārredzamāk nekā iepriekš, jo ūdens 
izmantojuma regulējums kļūst arvien stingrāks un tajā tiek veiktas izmaiņas un sabiedrība ir 
arvien vairāk informēta. Jebkurā gadījumā iestāžu pārstāvji uzsver, ka piesārņojums ir 
acīmredzami samazinājies, jo pakāpeniski ir izbūvētas ūdens attīrīšanas sistēmas un 
rūpnieciskās emisijas tiek kontrolētas aizvien intensīvāk. 

Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem, rūpnīca Reganosa (Ría de Ferrol)

Delegācija tālāk devās uz LNG termināla teritoriju un regazifikācijas rūpnīcu, kas ir uzbūvēta 
netālu no Mugardos, Ferolā1. Vietējie iedzīvotāji pauda bažas ne tikai par situāciju pašā 
terminālā, viņi informēja locekļus, ka tas tur tika uzbūvēts nelikumīgi, jo netika ievērots 
2008. gada Augstākās tiesas spriedums. Philippe Boulland norāda, ka rūpnīcas Reganosa
būvatļaujas likumība ir apstiprināta ar Madrides autonomā apgabala Augstākās instances 
tiesas 2012. gada 12. novembra un 2013. gada 30. aprīļa spriedumu. Lūgumrakstu iesniedzēji 
norādīja, ka termināla būvniecības plānos bija paredzēts, ka tā atradīsies attālākā teritorijā, 
proti, ārējā ostā, kas paredzēta bīstamāku un kaitīgāku rūpniecisko darbību veikšanai, taču 
plānos bez pienācīgas apspriešanas tika izdarītas izmaiņas. Tas ir ietekmējis IVN, kā arī PINK 
direktīvas pareizu īstenošanu. Turklāt daži lūgumrakstu iesniedzēji apgalvoja, ka atrašanās 
vietas maiņa tika panākta pārmērīgas privātu pilsētas spekulantu ietekmes rezultātā, nevis 
pamatojoties uz sabiedrības interesēm. Philippe Boulland uzsver, ka šādi apgalvojumi izteikti, 
nesniedzot nekādus pierādījumus.
Rūpnīca, kas spēj uzņemt līdz 150 000 tonnu jeb 1800 m3 gāzes, proti, daudzumu, kas 
līdzvērtīgs 2 gigatonnām, pašreiz atrodas 100 metru attālumā no tuvākajām mājām un tikai 
1 km attālumā no Ferols pilsētas. Viņi apgalvo, ka teritorijā tiek izmantots ūdens no ría, kas 
pēc tam tiek iesūknēts atpakaļ, neveicot atbilstošu attīrīšanu, un tā daudzums tiek lēsts ap 
1000 tonnām/dienā. 
Philippe Boulland uzsver, ka rūpnīcas Reganosa atbildīgie darbinieki, iestādes, kā arī Eiropas 
Komisija uzskata, ka visi paraugi liecina, ka temperatūras un kvalitātes normas rūpnīcas 
apkaimē tiek ievērotas.

Lūgumrakstu iesniedzēji nosodīja to, ka nav izstrādāti noteikumi par ārkārtas evakuāciju 
nelaimes gadījumā šajā teritorijā, taču reģionālās iestādes šo apgalvojumu vēlāk apstrīdēja. 
Philippe Boulland atgādina, ka iestāžu pārstāvji uzsvēra, ka ārkārtas situāciju plāns ir 
apstiprināts atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. Attiecībā uz regazifikācijas rūpnīcas 
atrašanās vietas juridiskajiem aspektiem, iestāžu pārstāvji arī norādīja, ka situācija ir juridiski 
atrisināta, kā to ir sapratusi Eiropas Komisija. Konkrētāk, Philippe Boulland uzsver, ka 
Madrides autonomā apgabala Augstākās instances tiesas 2012. gada 12. novembra spriedumā 
ir apliecināts, ka projekta vides aspektu novērtējums un atrašanās vieta Mugardos garantē 
„drošus apstākļus”, „stabilitāti” un „efektivitāti”, kas nozīmē, ka iekārta ir atbilstoša.
Tomēr daži delegācijas dalībnieki bija satraukti par lielo skaitu dzīvojamo ēku, kuras atrodas 
ļoti tuvu krātuvei un kuras apēno betona gāzes konteineru tvertnes, kas atrodas netālu no ría
krasta līnijas. Philippe Boulland norāda, ka rūpnīca Reganosa iegādājās un ieguva savā 

                                               
1 Lūgumraksts Nr. 1322/2007.
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īpašumā dažas no ēkām. Lūgumrakstu iesniedzēji turklāt nosodīja to, ka nav izstrādāts skaidrs 
ārkārtas rīcības plāns attiecībā uz kuģiem, kas pārvadā gāzi un bēguma laikā iestrēgst ría
iekšējā daļā. Lūgumrakstu iesniedzēji apgalvoja, ka atkarībā no vēja virziena viņi arī cieš no 
rūpnīcas radītās gāzes smakas. Kā norādīja Philippe Boulland, teritorijā netika konstatēta 
nekāda smaka. Visbeidzot lūgumrakstu iesniedzēji apgalvoja, ka iekārta nemaz nav 
nepieciešama, ņemot vērā to, ka netiek pietiekami izmantots gāzes cauruļvads, kas iekārtu 
savieno ar Portugāles ziemeļdaļā esošo Tui. Philippe Boulland atgādina, ka iestāžu pārstāvji 
uzsvēra, ka rūpnīca Reganosa ir vajadzīga Galisijas energoapgādei papildus cauruļvadam.

Tikšanās ar lūgumrakstu iesniedzējiem, Ría do Burgo

Delegācijas locekļi pastaigājās pa promenādes teritoriju līdzās ría O Burgo un devās uz 
iekāpšanas tiltu, kur uz vietas izmērot dūņu slāni, tika konstatēts, ka tas ir gandrīz divus 
metrus biezs. Ir skaidrs, ka promenādes teritorijas un apkārtējo ēku būvniecība bija prasījusi 
ievērojamus finanšu ieguldījumus, tomēr, šķiet, netika domāts par krastmalu vai ría vidi šajā 
teritorijā. Citā vietā kāds aizsargapģērbā tērpts vīrietis kāpa lejā pa kāpnēm, pēc īsa mirkļa 
dūņas viņam sniedzās jau līdz augšstilbiem, un viņš no plūstošās dubļu masas varēja izkļūt 
tikai ar grūtībām un ievērojamu palīdzību no malas. Tomēr Philippe Boulland norāda, ka šī 
teritorija atrodas diezgan tālu no čaulgliemju ieguves un zvejas zonām. Locekļi tika informēti, 
ka iepriekš šajā vietā noslīkstot bojā gājis vīrietis, nespēdams izglābties no ienākošā paisuma. 
Kā norādīja Philippe Boulland, papildu pierādījumi liecināja, ka vīrietis bija tālu no zonas, 
kurā atļauts darboties čaulgliemju vācējiem jeb t. s. marisqueros.

Ría kādreiz klāja smalkas, baltas smiltis vairāk nekā 1,2 km2 platībā. Mūsdienās lielā 
teritorijas daļā ir uzkrājušās dūņas; kā norāda Philippe Boulland, tas tika pārbaudīts tikai 
apmeklētajā teritorijā. Pēc Angelika Werthmann un Tatjanas Ždanokas teiktā to vidējais 
biezums ir 1,10 metri. Lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, ka ría kvalitātes atgūšana ir saistīta 
gan ar vides, gan ekonomiskajām interesēm. Philippe Boulland precizē, kas saskaņā ar 
Confraría de Pescadores A Coruña dokumentiem zvejas nozarē strādājošo skaits šajā vietā 
pēdējos 45 gados ir samazinājies no 2600 līdz tikai 150 cilvēkiem. Iestāžu pārstāvji apgalvoja, 
ka kopējais notekūdeņu radīto dūņu apjoms ir samazinājies, un Philippe Boulland atgādina, ka 
tie piebilda, ka vairāki sēkļi, kuros vāc čaulgliemjus un kuri 2010. gadā bija klasificēti kā 
C klases zona, 2012. gadā tika iekļauti B klasē, kas nozīmē, ka ūdens kvalitāte uzlabojas.
Neraugoties uz minēto, lūgumrakstu iesniedzēji norāda uz pakāpenisku invāziju lielākās 
gliemju un gliemeņu zvejas zonu teritorijās. 2007. gadā tika pārtrauktas visas zvejas darbības 
nozarē un 150 vietējie čaulgliemju vācēji zaudēja ienākumus, jo varas iestādes pārklasificēja 
teritoriju par C zonu1. Ģilde aicināja izstrādāt īpašu reģenerācijas plānu, lai atjaunotu 
teritorijas vides integritāti, kas vēsturiski ir bijusi ļoti krāšņa vieta, arī piesaistot bagātīgu floru 
un faunu, kā arī daudzas migrējošo putnu sugas, no kurām daudzas šodien ir samazinājušās. 
Atbildot uz lūgumrakstu iesniedzēju apgalvojumiem, reģionālās iestādes norādīja, ka pēdējos 
gados tika izmaksātas valsts subsīdijas, lai papildinātu ienākumu zudumu no zvejas darbību 
samazināšanās. 

Locekļiem bija iespēja uzkāpt uz zvejnieka plosta, lai apsekotu teritoriju no ūdens. Philippe 
Boulland skaidro, ka lūgumrakstu iesniedzēji tomēr liedza iestāžu pārstāvjiem iekāpt laivā, jo 
vietu skaits bija ierobežots. Šķita, ka lūgumrakstu iesniedzēji attiecībā uz šo situāciju ir 

                                               
1 Çonfraría de Pescadores A Coruña arhīvi. 2013. gada 13. februāris, Lūgumraksts Nr. 922/2010.
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sašutuši, taču šķita, ka, ņemot vērā iestāžu bezdarbību vairāku gadu garumā, viņi ar to ir 
samierinājušies. Kā norādīja Angelika Werthmann un Tatjana Ždanoka, šķita, ka cilvēki vairs 
necer, ka šī teritorija kādreiz tiks attīrīta.

Daži delegācijas dalībnieki uzdeva jautājumu iestāžu pārstāvjiem par minētajiem apstākļiem 
un lūdza minēt konkrētus pasākumus, kurus varētu īstenot šajā situācijā, kas ir bijusi ignorēta 
tik ilgu laiku. Tā kā lūgumrakstu iesniedzēji bija uztraukti, ka visā teritorijā ir ārkārtīgi augsts 
kontaminācijas līmenis, tika uzdoti arī jautājumi par dubļu sanesu un dūņu sastāvu. O Burgo
iedzīvotāju apvienības priekšsēdētājs pauda bažas par savu bērnu drošību šajā teritorijā dubļu 
un krastmalas toksiskuma dēļ. Viņš apgalvoja, ka piesārņojums katru dienu samazina ría
produktivitāti un piesārņo peldvietu. Lai teritoriju vispār varētu atjaunot un tās jūras velšu 
produktu ieguves zonas atkal tiktu klasificētas kā A klases zonas, ir nepieciešama ātra un 
nopietna rīcība. Philippe Boulland norāda, ka, neraugoties uz iepriekš minēto, ir pieejamas 
jauna zvejas teritorijas.

Daži delegācijas dalībnieki pauda bažas par iestāžu šķietami pārmērīgi pasīvo reakciju 
attiecībā uz tik bieza sedimentācijas slāņa veidošanos. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir 
svarīgas, un tām jābūt pietiekamā skaitā attiecībā pret iedzīvotāju skaitu un rūpniecisko bāzi, 
kā arī jāatbilst Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvai (Padomes 1991. gada 21. maija 
Direktīva 91/271/EEK), taču iepriekš nebija izpildīta neviena no iepriekš minētajām 
prasībām.

Philippe Boulland piebilst, ka iestāžu pārstāvji norādīja, ka šajā teritorijā veiktais darbs 
nodrošina, ka šobrīd ir iespējams pienācīgi apsaimniekot 99,14 % notekūdeņu un lietus ūdens, 
kas rodas šajā teritorijā, attīrot tos jaunajā iekārtā Bens, kura jau ir nodota ekspluatācijā un ir 
uzlabojusi čaulgliemju ieguves sēkļu klasifikāciju. Turklāt Philippe Boulland atgādina, ka jau 
ir veikti jauni ieguldījumi, lai turpinātu uzlabot sanitārijas efektivitāti, un ir veikts pētījums 
par estuāru dūņām, lai pieņemtu lēmumu par to, kā rīkoties. Viņš arī norāda, ka iestāžu 
pārstāvji pārliecinoši noraidīja lūgumrakstu iesniedzēju šaubas par čaulgliemju analīžu 
ticamību, jo analīzes veica Intecmar, kas ir patiesi starptautiska atsauces iestāde šajā 
jautājumā. Turklāt viņš atgādina par pētījumu, kuru pašreiz veic Valsts būvdarbu un 
transporta ministrija attiecībā uz dūņām, kā arī par iestāžu atgādinājumu, ka ir izstrādāts 
Burgo ría sanitārijas plāns.

Secinājumi un ieteikumi

Šīs vizītes laikā galvenā uzmanība tika pievērsta problēmām, uz kurām bija norādījuši 
lūgumrakstu iesniedzēji un kuras attiecās uz Galisijas rías daļām, ko jo īpaši skāris 
piesārņojums un kontaminācija, jo atbildīgās iestādes — gan valsts, gan reģionālās, gan 
vietējās — vairāku gadu garumā nebija darījušas neko, lai tās atrisinātu. Minētās teritorijas 
ietekmēja strauji augošās pilsētas un rūpnieciskā darbība, taču netika veikti pietiekami 
pasākumi vides aizsardzībai un pareizas atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanai. 

 Delegācijas dalībnieki atzīst centienus, ko valsts iestādes veikušas sanitārijas jomā un 
kas ir sekmējuši uzlabojumus vairākās jomās. Viņi arī atzīst, ka kopumā kopš 
80. gadiem, kad Galisijā bija tikai viena notekūdeņu attīrīšanas iekārta salīdzinājumā 
ar 151 iekārtu (ar cilvēka ekvivalentu vismaz 2000) pašreiz, ir noticis būtisks progress.
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 Delegācijas dalībnieki vēlas uzsvērt, ka citās rías daļās joprojām plaši tiek veikta 
aktīva jūras produktu ražošana. Tomēr šo teritoriju teicamais stāvoklis var būt 
apdraudēts, ja steidzami netiks veikti pasākumi, lai novērstu dažas šajā ziņojumā 
minētās problēmas.

 Eiropas Savienības Tiesas pieņemtie spriedumi pret Spāniju bija pirmais pasākums 
attiecībā uz pārkāpumu smaguma pakāpi un kavēšanos ar ES direktīvu īstenošanu. 
Vizītes laikā delegācijas dalībnieki konstatēja, ka kompetentās iestādes ir veikušas 
uzlabojumus un centienus ar mērķi uzlabot ūdens kvalitāti un novērst piesārņojumu. 
Tomēr delegācijas dalībnieki konstatēja, ka lietus ūdens Bigo ne vienmēr tiek pareizi 
apstrādāts, taču Bigo–Lagares stacijai, kuras būvniecība vēl nav pabeigta, minētās 
lietus ūdens attīrīšanas problēmas vajadzētu atrisināt.

 Notekūdeņu apsaimniekošanai šajā reģionā ir nepieciešama holistiska, saskaņota un 
visaptveroša pieeja, lai akvakultūras, zvejas un izklaides darbības varētu veiksmīgi 
darboties un gūt peļņu. Tam ir nepieciešami cilvēku un finanšu resursu ieguldījumi.

 Rūpnīca Reganosa ir saņēmusi visas tās darbībai nepieciešamās atļaujas. Delegācijas 
dalībnieki konstatēja, ka tai diezgan tuvu atrodas dažas dzīvojamās ēkas.

 O Burgo daži delegācijas dalībnieki bija pārsteigti par biezo dūņu slāni, kas ļoti 
negatīvi ietekmē iedzīvotāju ikdienu, kā arī nodarbinātību šajā teritorijā. Ir jārīkojas, 
lai nodrošinātu, ka ūdens kvalitāte atbilst labākajiem Eiropas standartiem.

 Delegācijas dalībnieki ir apmierināti, ka reģionālās iestādes ir sapratušas, ka 
piesārņojums apdraud vietējo ekonomiku, kuras pamatā ir jūras produktu ražošana, un 
tās ir gatavas rīkoties, lai novērstu turpmāku stāvokļa pasliktināšanos; delegācijas 
dalībnieki mudina iestādes aktīvāk veikt ieguldījumus šā mērķa sasniegšanai.

 O Burgo ría ir steidzami jāattīra, veicot plašas un rūpīgas bagarēšanas darbības līčos 
un līcīšos, kurus kaitējums skāris visvairāk. Arī vietējo iedzīvotāju un nākotnes 
ekonomiskās attīstības un teritorijas reģenerācijas interesēs pastāvīgi ir jāveic dūņu 
zinātniskā analīze un to izsūknēšana. 

 Reģionālajām un vietējām iestādēm ir aktīvi jāmeklē iespējas, lai vairāk sadarbotos ar 
vietējām kopienām un pilsoniskās sabiedrības apvienībām, kuras pašas ir apņēmušās 
uzlabot vidi, un nodrošināt pragmatisku un praktisku sadarbību ar tām. Delegācijas 
dalībnieki ir pārliecināti, ka, ņemot vērā apmeklētajās teritorijās konstatētos apstākļus 
un pausto labo gribu, ir iespējams un vajadzīgs aktīvi veicināt dažu rías daļu 
atjaunošanu.

 Eiropas Savienībai jābūt gatavai savās diskusijās ar Spānijas iestādēm par turpmāku 
finansiālo un tehnisko sadarbību, izmantojot Kohēzijas fondu (līdz 2013. gada 
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beigām) un struktūrfondus (ERAF un ESF), sniegt nepieciešamo finansiālo atbalstu, 
kas Galisijas reģionam ļautu efektīvāk izvērtēt tā programmu un projektu prioritātes, 
lai attīrītu rías un to nomales, būtiski uzlabotu notekūdeņu apsaimniekošanu un 
efektīvi atjaunotu piekrastes teritoriju dabisko skaistumu.

Ieteikumi

Bigo

Izsaka pateicību lūgumrakstu iesniedzējiem, ka viņi kopš 1999. gada ir vērsušies 
Lūgumrakstu komitejā jautājumā par Galisijas ūdeņu kvalitāti.

Pauž nožēlu par to, ka Spānijas iestādes kavējās Direktīvas 91/271/EEK 3. un 4. panta izpildē 
un Direktīvas 79/923/EEK 5. panta izpildē, ko kompensēja Galisijas visu līmeņu iestāžu 
centieni Bigo līcī nodrošināt atbilstību Eiropas tiesību aktiem. 

Izsaka cerību, ka ES finansējums arī turpmāk tiks novirzīts pētniecībai un tīra ūdens 
uzturēšanas pasākumiem gan ekonomikas, gan vietējā patēriņa vajadzībām.

Norāda uz centieniem, ko veikušas dažādas kompetentās iestādes attiecībā uz ūdens kvalitātes 
uzlabošanu čaulgliemju ieguves vietās un notekūdeņu attīrīšanu aglomerācijās, kurās dzīvo 
vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju.

Uzskata, ka pašreizējā Bigo iekārta pilnībā neatbilst iedzīvotāju vajadzībām; tāpēc uzskata, ka 
jaunā Bigo–Lagares attīrīšanas stacija, kuras būvniecība vēl nav pabeigta, ir risinājums 
notekūdeņu attīrīšanas problēmai, jo tās attīrīšanas jauda ir līdzvērtīga 800 000 cilvēka 
ekvivalentam un tā ir paredzēta aglomerācijai, kurā vasaras periodā uzturas aptuveni 
466 230 iedzīvotāju; jāpiemin arī Bigo–Teis, Redondela, Arcade–Soutomaior, Vilaboa, 
Moana un Kangasas attīrīšanas stacijas, kuru attīrīšanas jauda ir līdzvērtīga 924 821 cilvēkam, 
kas ir gandrīz divreiz vairāk salīdzinājumā ar Bigo līča iedzīvotāju skaitu.

Uzskata, ka jaunā attīrīšanas stacija spēs attīrīt lietus radīto ūdens plūsmu un novērsīs 
neattīrītu ūdeņu noplūdi pašreizējās Bigo attīrīšanas stacijas nepietiekamās jaudas dēļ; norāda 
arī, ka Bigo attīrīšanas stacija, kuras būvniecība vēl nav pabeigta, atbildīs 
vismūsdienīgākajiem standartiem ūdens attīrīšanas jomā, kā arī palīdzēs atrisināt krastmalas 
iedzīvotāju norādītās problēmas, kas saistītas ar smaku izplatību ārpus rūpnīcas un iekārtu 
iekļaušanu ainavā. 

Aicina attīrīšanas stacijas būvdarbus pabeigt noteiktajā termiņā, proti, līdz 2015. gada 
31. decembrim.

Pauž nožēlu, ka daži lūgumrakstu iesniedzēji apšauba skaitļus un datus, ko iesniedza 
INTECMAR, ņemot vērā, ka 2011. gada oktobra Spānijas Karalistes Pārtikas un veterinārijas 
biroja pārbaudes ziņojumā, uz ko ir izdarīta atsauce SANCO ĢD ziņojumā Nr. 2011-8881, ir 
teikts, ka „kontroles sistēma, kas ieviesta Galisijā, kurā tiek saražoti 96 % no valsts divvāku 
gliemeņu produkcijas, atbilst ES tiesību aktiem”.

Saskaņā ar dažu lūgumrakstu iesniedzēju vēlmi atgādina, ka piekrastes zonas atjaunošanas 
plānā, ko 2011. gada 10. februārī apstiprinājusi Galisijas autonomā apgabala padome, ir 
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paredzēta teritoriālās un pilsētas attīstības politika, ņemot vērā dabas resursu ilgtspējību, un 
par to savā Dzīvotņu programmā komentārus izteica Apvienoto Nāciju Organizācija, kura 
norādīja, ka plānā ir paredzēta laba vides prakse. 

Ferolā

Norāda, ka rūpnīca Reganosa ir saņēmusi visas administratīvās atļaujas termināla būvniecībai 
un ekspluatācijai, proti, iepriekšēja administratīva atļauja un pozitīvs atzinums par termināla 
ietekmi uz vidi, kurš datēts ar 2001. gada 11. jūniju, termināla būvniecības projekta atļauja, 
kas izdota 2004. gada 13. februārī, un, visbeidzot, akts par nodošanu ekspluatācijā, kas izdots 
2007. gada 7. novembrī.

Norāda, ka Spānijas tiesas ir pārtraukušas tiesvedību lietās, kas tika sāktas pret rūpnīcu 
Reganosa, izņemot tās pārsūdzības izskatīšanu, kas tika iesniegta attiecībā uz izmaiņām 
Mugardos komūnas pilsētas teritoriālajā plānā, kuras tomēr tika apstiprinātas 2012. gada 
13. jūnijā ar jaunu administratīvo procedūru atbilstoši Spānijas Augstākās instances tiesas 
2012. gada 12. maija spriedumam.

Konstatē, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi, ka rūpnīca Reganosa ir izpildījusi visus 
tiesību aktos noteiktos pienākumus, jo īpaši visus pienākumus vides jomā.

Pieņem zināšanai lūgumrakstu iesniedzēju paustās bažas par gāzes pārvadājumu kuģu 
piekļuvi rūpnīcai Reganosa un šajā saistībā atgādina, ka gāzes pārvadājumu kuģim Q-FLEX, 
kas līdz 2010. gadam bija lielākais šāda veida kuģis pasaulē, ir atļauts piekļūt terminālam 
saskaņā ar spēkā esošo standartu ROM 3.1-99. 

Izprot dažu krastmalas iedzīvotāju paustās bažas par iespējamību, ka rūpnīcā Reganosa varētu 
notikt avārija; tomēr uzskata, ka ir pienācīgi izstrādātas evakuācijas procedūras un ir apsvērta 
ķēdes reakcija, kas varētu rasties rūpnieciskas avārijas gadījumā, kā to norāda Eiropas 
Komisija.

Norāda, ka ārējā ārkārtas situācijas plāna procedūrās papildus glābšanas dienestiem ir 
paredzēta arī iedzīvotāju iesaistīšana, piemēram, pensionāru asociācijas Pinabeta, krastmalas 
iedzīvotāju asociācijas Casas Baratas, Casino Mugardes, Mugardos zvejnieku apvienības, kā 
arī Galisijas futbola kluba un vairāku mācību iestāžu palīdzība.

Pauž nožēlu, ka daži krastmalas iedzīvotāji ar preses palīdzību, t. i., dienas avīzes „El Pais” 
2008. gada 14. augusta numurā, atteicās piedalīties informatīvajā sanāksmē, ko rīkoja rūpnīca 
Reganosa ar mērķi sniegt atbildes uz krastmalas iedzīvotāju jautājumiem.

Iesaka krastmalas iedzīvotājiem, kuri uzskata, ka informācija par rūpnīcu ir nepietiekama, 
pieteikties bezmaksas vizītei, ko organizē rūpnīca Reganosa, rakstot uz šādu e-pasta adresi: 
comunicacion@reganosa.com. Norāda uz to, ka laikposmā no 2007. gada otrā pusgada līdz 
2012. gadam rūpnīcu ir apmeklējuši vairāk nekā 5000 cilvēku (tostarp daudzi studenti).

Burgo

Lai arī delegācijas dalībnieki apmeklēja tikai nelielu daļu Burgo līča, iesaka iestādēm pēc 
iespējas ātrāk risināt problēmu, kas saistīta ar dubļu uzkrāšanos Burgo līcī.
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Uzsver, ka Valsts būvdarbu un transporta ministrijas pakļautībā esošais Valsts būvdarbu 
izpētes un izmēģinājumu centrs (CEDEX) ir darījis publiski pieejamu informāciju par sākto 
dūņu analīzi un dūņu aizvākšanas projektiem un atbilstoši dūņu ķīmiskajam sastāvam ir veikti 
piemēroti ekstrahēšanas pasākumi ar mērķi novērst ūdens virsmas piesārņojumu.

Iesaka iestādēm nesamazināt centienus, kas tiek veikti, lai uzlabotu ūdens kvalitāti.

Iesaka ieguldīt līdzekļus ūdens kvalitātes uzlabošanā, taču vēl vairāk — dūņu ekstrahēšanā un 
to piesārņotās daļas attīrīšanā.


