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Uwagi wstępne

Zatoki typu ría w Galicji mają istotne znaczenie dla istnienia i prawidłowego funkcjonowania 
regionu jako miejsca o naturalnym pięknie, skupiska ludności oraz jako ważne źródła 
dochodów z przemysłu, rybołówstwa, akwakultury i turystyki. W ostatnich dziesięcioleciach 
ich ekologiczna i środowiskowa integralność znalazła się pod silną presją ze względu 
na przyspieszenie rozwoju obszarów miejskich i rozwój przemysłu.

W przeszłości strategiczne położenie oraz charakter geologiczny i geomorfologiczny tych 
zatok spowodowały napływ ludności na ten obszar, a także zapewniły bezpieczną przystań dla 
łodzi i statków, co sprzyjało rozwojowi społecznemu na obszarach w głębi lądu. Z istnieniem 
zatok powiązane są Santiago de Compostela zajmujące trzecie miejsce w rankingach 
chrześcijańskich ośrodków religijnych na świecie, będące też polityczną siedzibą regionu, 
a także przemysłowe i handlowe miasto Vigo.

W górnej i dolnej Galicji istnieje w przybliżeniu szesnaście tego rodzaju zatok; podczas 
wizyty informacyjnej członkowie delegacji zapoznali się z obawami lokalnej ludności Galicji 
dotyczącymi poziomu zanieczyszczenia i skażenia zatok: Vigo (w tym Ensenada de San 
Simón, obszar Natura 2000, oraz O Burgo), które były przedmiotem petycji skierowanych do 
Parlamentu Europejskiego1. Ze składającymi petycję z niektórych innych rías (Ferrol) 
spotkano się na bardziej nieformalnej stopie w celu wysłuchania również ich obaw. Petycje te 
komisja rozpatrzy szczegółowo w przyszłości.

Hiszpania, podobnie jak wszystkie państwa UE, ma obowiązek przestrzegania i wdrażania 
dyrektyw UE; w kontekście wizyty delegacja komisji postanowiła w szczególności sprawdzić 
twierdzenia składających petycję, zgodnie z którymi wiele istotnych dyrektyw, w tym 
ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, 
dyrektywa w sprawie skorupiaków, dyrektywa w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli (Seveso), dyrektywa w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz 
dyrektywa OOŚ, nie zostało odpowiednio wdrożonych przez władze krajowe i regionalne. 
Członkom delegacji szczególnie zależało zatem na spotkaniu również z właściwymi 
władzami na szczeblu regionalnym i gminnym, aby poznać ich sposób postępowania 
w związku z takimi obawami oraz środki, które uchwalają one w celu zapewnienia zgodności 
z prawem UE. 

Komisja Europejska wszczęła w istocie wiele postępowań w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Hiszpanii, a także wielu innym krajom 
europejskim, w związku z nieprzestrzeganiem niektórych z tych dyrektyw. W wyniku 
postępowań Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał w 2005 r., że Hiszpania 
narusza dyrektywę w sprawie jakości wód, w których żyją skorupiaki (sprawa C-26/04), 
w 2011 r. – że narusza ona dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych (sprawa 
C-343/10) i również w 2011 r. – że narusza ramową dyrektywę wodną (sprawa C-403/11).

Przede wszystkim definicja zatoki typu ría jest czynnikiem istotnym dla zrozumienia, 
dlaczego jej system ekologiczny jest zarówno wrażliwy, jak i problematyczny. Ría to wąska 
zatoka biegnąca od linii brzegowej w głąb lądu, która powstaje, gdy dolina jest stale zalewana 

                                               
1 Wykaz przeanalizowanych petycji: zob. program i załączniki.
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wskutek podniesienia się poziomu morza, wcięta dolina rzeczna, w której obszar 
przyujściowy może zmieniać położenie w zależności od zmian klimatycznych i siły prądów 
wodnych. W przypadku zatok typu ría w Galicji jedynie część wewnętrzną można uznać za 
obszar przyujściowy, na którym procesy przyujściowe – innymi słowy mieszanie się wód 
morskich z napływającymi wodami rzecznymi – są ograniczone do wewnętrznych, 
stosunkowo niewielkich stref wód słonawych1.  Philippe Boulland podkreśla, że głębokość 
rías dynamiką bardziej przypomina rzeki niż morze, mając na uwadze osady i muł.

Ich zamknięty charakter i zmienny przepływ wody oraz charakterystyczne cechy pływów 
sprawiają, że są one szczególnie narażone na zanieczyszczenie i skażenie. Według eksperta 
składających petycję woda potrzebuje od siedmiu do trzydziestu dni na obieg i wypłynięcie 
z zatoki do morza.

Istotną obawę składających petycje wywołuje istnienie odpadów toksycznych zawierających 
PCB i metale ciężkie, rzekomo znalezione w osadach w zatokach i pochodzące z odpadów 
przemysłowych, które nie zostały bezpiecznie unieszkodliwione lub zmagazynowane; a także 
odpadów organicznych z nieoczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych. Nie tylko 
budzi to obawy o zdrowie, lecz również wpłynęło szczególnie na lokalny sektor rybołówstwa, 
produktów morskich i akwakultury, od którego zależy utrzymanie wielu tysięcy osób. 
Jednakże Philippe Boulland podkreśla, że w ostatnich latach wprowadzono wiele usprawnień 
w obszarze oczyszczania ścieków przemysłowych i resztkowych.

Członkowie delegacji chcieliby wyrazić głęboką wdzięczność zarówno dla składających 
petycje, jak i władz politycznych oraz ich personelu technicznego za duże ułatwienie prac 
delegacji oraz wykazanie znacznej dobrej woli i zaangażowania przy omawianiu kwestii 
poruszonych przez niektórych członków delegacji. W niniejszym dokumencie roboczym 
faktycznie bardzo trudno będzie należycie ocenić znaczną ilość dodatkowych informacji 
zawartych w dokumentacji, którą udostępniono członkom delegacji. Jeżeli członkowie 
komisji chcieliby uzyskać dodatkowe informacje na omawiane tematy, w całym dokumencie 
roboczym uwzględniono odniesienia do takiej dokumentacji.

Petycje i składający petycje

We wszystkich petycjach uwzględnionych w ramach wizyty wyrażono zaniepokojenie 
różnych grup lokalnej ludności zarzucaną degradacją środowiska na przestrzeni ostatnich lat. 
Obawy te wyrażano z różnych, lecz wzajemnie uzupełniających się perspektyw.

Składający petycje reprezentujący stowarzyszenia rybaków wiążą swoje obawy z bardzo 
negatywnym wpływem zanieczyszczenia i skażenia części zatok na ich środki utrzymania i na 
trwałość ich zawodu. 

W opinii składających petycję gwałtowny spadek zatrudnienia w tym sektorze w znacznej 
mierze można powiązać z zanieczyszczeniem i skażeniem zatok. Ich rekultywacja i ochrona, 

                                               
1 Graham Evans i Ricardo Prego, „Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?”, Marine Geology, tom 
196 (2003). Dodatkowe informacje dotyczące charakteru zatoki w Vigo znajdują się w: G. Evans, R. Prego i J.E. 
Marshall, „Organic matter in ría sediments...”, Estuarine Coastal and Shelf Science 94 (2011).
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które według samych składających petycje mogłyby wynikać z bardziej holistycznego 
podejścia do gospodarowania odpadami i znacznie większych inwestycji w oczyszczanie, 
usuwanie i unieszkodliwianie połaci głębokiego szlamu, stworzyłyby cenne i bardziej trwałe 
możliwości zatrudnienia i inwestycji w sektorze rybołówstwa i turystyki, co przyczyniłoby się 
do społeczno-gospodarczego ożywienia regionu. Zwiększyłoby to również atrakcyjność 
środowiska naturalnego i spowodowałoby pojawienie się wielu gatunków roślin i zwierząt, 
które zaniknęły na tym obszarze, co mogłoby potencjalnie doprowadzić do stopniowej 
odbudowy ekosystemu.

W Ferrolu kilka grup jest zaniepokojonych istnieniem mogącej, w ich mniemaniu, stwarzać 
wyjątkowe niebezpieczeństwo stacji regazyfikacji Reganosa, w przypadku której, jak 
twierdzą, faktycznie nie przeprowadzono oceny wpływu i istnieje możliwość, że nie 
zastosowano właściwie dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i ich kontroli. Z jednej strony Philippe Boulland przypomina, że 
w poprzednich uwagach dotyczących tej petycji Komisja Europejska zaznaczyła, że zgodnie 
z udokumentowanymi dowodami, które otrzymała, nie można stwierdzić naruszenia prawa 
UE (petycja 1322-07, komunikat dla posłów z dnia 3.3.2011). Z drugiej strony Angelika 
Werthmann i Tatjana Ždanoka chciałyby przypomnieć, że wydaje się, iż po wydaniu w 2008 
r. orzeczenia, iż dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko nie była 
stosowana, w 2012 r. z opóźnieniem przeprowadzono oceny wsteczne.

W dwóch najstarszych petycjach z 1999 r. i 2006 r., które kilkakrotnie były przedmiotem 
rozważań w komisji PETI i Komisji przed tą wizytą, a także przedmiotem postępowania 
w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, przedstawiono znacznie 
szerszą perspektywę i podano dowody świadczące o nadmiernych zrzutach nieoczyszczonych 
ścieków i odpadów przemysłowych do zatok, co do dnia 31 grudnia 2000 r. powinno było 
odbywać się zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Jednak 
dopiero w kwietniu 2011 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Hiszpania 
nie dopełniła swoich obowiązków prawnych. Angelika Werthmann i Tatjana Ždanoka 
uważają, że Hiszpania musi jeszcze osiągnąć zgodność. Philippe Boulland z kolei podkreśla, 
że obecnie działają wszystkie oczyszczalnie ścieków z wyjątkiem jednej, która jest budowana 
w Vigo obok istniejącej oczyszczalni. Członkowie delegacji mogli zwiedzić oczyszczalnię 
w budowie.

Na spotkaniach ze składającymi petycje członkowie delegacji uzyskali dodatkowe informacje 
o poszczególnych przypadkach oraz na temat biologicznego i chemicznego skażenia wód 
w ría de Vigo, zwłaszcza w pobliżu obszarów przemysłowych i portowych, na których, 
według składających petycje, występują stanowiące problem pozostałości kadmu i ołowiu 
oraz PCB. Na spotkaniach wyrażono również poważne obawy dotyczące rozbudowy portu 
w Vigo i niekorzystnych skutków poruszania bardzo skażonej gleby morskiej. Oczyszczalnie 
istniejące wokół ría de Vigo – około dziesięć z nich zaznaczono członkom delegacji na mapie 
– zostały jednak uznane przez składających petycje za w dużej mierze nieodpowiednie 
i zawodne. Składający petycje zwrócili uwagę, że oczyszczalnie te często przestają działać po 
obfitych deszczach, a wody opadowe mieszają się z nieoczyszczonymi ściekami bytowymi 
i przemysłowymi, przy czym powstałe w ten sposób ścieki są pompowane bezpośrednio do 
zatoki. Członkowie delegacji zostali również poinformowani o częstych awariach pomp 
spowodowanych brakiem konserwacji w wielu oczyszczalniach. Philippe Boulland 
przypomina, że władze regionalne wyjaśniły, że wspomniane awarie nie występują często, 
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a okazjonalne rozlewiska wynikały ze zrzutów wody podczas ulewnych deszczów.

Biorąc pod uwagę trwającą budowę nowej oczyszczalni obok oczyszczalni już istniejącej, 
w przypadku ría de Vigo i obszaru rzeki Lagares, w której rzekomo występują najwyższe 
i najbardziej stałe poziomy skażenia bakterią coli, przyznano, że nowa oczyszczalnia 
pomogłaby rozwiązać ten problem, chociaż jej budowa opóźnia się o kilka lat i znajduje się 
w pobliżu budynków mieszkalnych i szkół oraz chronionych terenów podmokłych, które są 
obecnie bardzo zanieczyszczone. Wydawało się, że wśród składających petycje z Vigo 
panowała zgoda co do tego, że najbardziej odpowiednią infrastrukturą oczyszczania ścieków 
dla zatoki byłaby kompleksowa sieć połączonych, dobrze funkcjonujących oczyszczalni 
ścieków o średniej wielkości, rozsądnie rozmieszczonych wokół zatoki. Składający petycję 
wyjaśnili, że taka sieć pozwoliłaby uniknąć powtarzających się przypadków wyłączenia 
głównej oczyszczalni w związku z awarią pojedynczego kolektora. Angelika Werthmann 
i Tatjana Ždanoka przypominają, że taka sieć stworzyłaby duży kłopot, gdyż wymagałaby 
nieuchronnie wywłaszczenia dużej liczby gruntów prywatnych. Philippe Boulland zauważył 
także, że zdaniem władz podział oczyszczania ścieków z jednej konurbacji na kilka 
oczyszczalni był pozbawiony sensu w takim względzie, że takie działanie ograniczyłoby 
zyski skali związane z kosztami budowania zakładów, pomijając niewielką dostępność 
gruntów oraz sprzeczność z kryteriami technicznymi wyznaczonymi w ocenie oddziaływania 
na środowisko.

Składający petycje oświadczyli, że opinia publiczna nie ma dostępu do wiarygodnych danych 
statystycznych dotyczących jakości wody w różnych częściach zatok i nie jest właściwie 
informowana o zagrożeniach dla zdrowia wynikających z nadmiernych poziomów skażenia 
na niektórych obszarach, zwrócili też uwagę, że poziomy zanieczyszczenia różnią się 
w zależności od charakteru opadów deszczu i sezonowej aktywności pływów. Władze 
regionalne kwestionują jednak prawdziwość tych twierdzeń i wskazują informacje i dane, 
które są stale i publicznie dostępne na ich stronach internetowych.

Podsumowanie spotkań

Spotkanie ze składającymi petycje i burmistrzem Vigo, Ría de Vigo

Delegacja powitała przewodniczącego Stowarzyszenia na rzecz obrony Ría de Vigo, Serxia 
Regueirę Gómeza, który wyraził obawy stowarzyszenia dotyczące pogarszania się jakości 
wody w wielu częściach zatoki. Przed 1980 r. na obszarze tym nie istniały żadne 
oczyszczalnie i chociaż od tego czasu wybudowano ich kilka, są one nieodpowiednie 
i niedopasowane do potrzeb szybko rozwijających się skupisk ludności i stref 
przemysłowych. Wywarło to bardzo negatywny wpływ na tradycyjną działalność prowadzoną 
w zatokach, zwłaszcza na hodowlę małży, ostryg oraz innych skorupiaków i produktów 
morskich. Obecnie istniejące oczyszczalnie z reguły nie spełniają stawianych im wymagań, 
głównie dlatego, że na wielu obszarach nie oddziela się najpierw wód opadowych, które 
obficie występują w Galicji, od ścieków przemysłowych i bytowych. Regueira Gómez 
zaapelował do władz o podejście do tej sytuacji w sposób oparty na dialogu i uczestnictwie 
oraz o podjęcie współpracy ze stowarzyszeniami w celu przywrócenia wartości ekologicznej 
zatoce ría de Vigo, a także o nadanie pierwszorzędnego znaczenia rekultywacji zatoki 
w ramach właściwie finansowanego planu gospodarki odpadami i gospodarki wodnej. 
Członkom delegacji przedstawiono udokumentowany załącznik zawierający fotografie 
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różnych domniemanych „czarnych punktów” wzdłuż wybrzeży zatoki, które obejrzano 
później podczas rejsu poglądowego wraz z przedstawicielami władz i składającymi petycje. 
Philippe Boulland przypomina, że władze wyjaśniły, iż rzeczone rurociągi nie są już 
używane, z wyjątkiem sytuacji, w których konieczne jest odprowadzanie spływających wód 
w czasie ulewnego deszczu. Członkowie delegacji nie zaobserwowali takiej sytuacji w czasie 
wizyty. Ponadto Philippe Boulland wyjaśnił, że członkowie delegacji, w towarzystwie 
urzędników rządu Galicji, ekspertów i składających petycje, udali się na ponad dwugodzinny 
rejs po ría de Vigo w celu obejrzenia miejsc, które były dostępne w ten sposób i powodowały 
obawy składających petycje. Statek zbliżył się do miejsca zrzutu ścieków z rury odpływowej 
w obecnej oczyszczalni w Vigo, lecz członkowie nie dostrzegli zjawiska na powierzchni 
morza. Składający petycję dostrzegli również kilka „czarnych punktów” ze statków, chociaż 
nie wykryto w tym czasie zrzutów ścieków. Według Philippe’a Boullanda po uzyskaniu 
bezpośredniej wiedzy o sytuacji omówiono szczegółowo przedmiotowe kwestie 
z burmistrzem Vigo, a następnie z rządem regionalnym.

Franco Antonio Lores, reprezentujący Stowarzyszenie na rzecz obrony zatoki San Simon, 
poinformował członków delegacji, że status tego obszaru jako terenu mającego znaczenie dla 
Wspólnoty w ramach sieci Natura 2000 nie jest respektowany. Stwierdził on przede 
wszystkim, że istniejący zakład produkcji mączki rybnej AUCOSA odprowadza ścieki 
bezpośrednio do morza, co jest praktyką stosowaną bez uprzedniego przeprowadzania 
procedury oceny oddziaływania na środowisko. Zwłaszcza w lecie bardzo powszechne są 
skargi na nieprzyjemne zapachy. Po drugie, Franco Antonio Lores zaznaczył, że ochronie 
terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty na poziomie morza zagraża rozbudowa portu 
w Vigo, której celem jest umożliwienie większego ruchu kontenerów, przy czym żadna z tych 
kwestii nie została poddana właściwej procedurze oceny oddziaływania na środowisko, która 
uwzględniałaby narażenie obszaru chronionego. Philippe Boulland podkreśla, że zgodność 
z prawem rozbudowy portu w Vigo została potwierdzona orzeczeniem Sądu Najwyższego 
w Galicji. Składający petycję przestrzegał przed szkodliwymi skutkami przemieszczania 
kontenerów za pomocą dużych dźwigów, a ponadto twierdził, że biorąc pod uwagę znaczne 
ograniczenie działalności wskutek kryzysu, oczyszczony obszar powinien być użytkowany 
w inny sposób, na przykład jako parking dla osób odwiedzających obszar naturalny. 
Zakwestionował on również ważność części dokumentacji, którą przedstawiły zainteresowane 
przedsiębiorstwa w celu uzasadnienia swojej działalności.

Ricardo Prego, naukowiec zajmujący się oceanografią chemiczną w hiszpańskiej Krajowej 
Radzie ds. Badań Naukowych (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) 
i współautor cytowanych wcześniej badań, przedstawił członkom delegacji informacje na 
temat charakteru systemu cyrkulacji wody w zatoce, która zależy od wiatrów północnych, 
pływów i przepływów wody w różnych temperaturach – cieplejszej odpływającej wody 
słodkiej i chłodniejszej napływającej wody morskiej – przy czym intensywność wymiany 
wody jest większa lub mniejsza w zależności od pory roku. Dokonał on pomiaru zmian 
w sedymentacji metali toksycznych, która zmniejszyła się bliżej oczyszczalni, lecz 
zwiększyła się na innych obszarach. Określił on okresy, w których zanieczyszczenie 
i skażenie po obfitych deszczach powoduje wypompowanie znacznych ilości 
nieoczyszczonych odpadów do zatoki, co z czasem prowadzi do nagromadzenia substancji 
toksycznych w szlamie i osadzie na obszarze zatoki. 

Ría Vigo w Galicji charakteryzuje się większą produktywnością i wyższym wskaźnikiem 
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odtwarzania niż większość innych zatok, gdyż zgodnie z szacunkami odnawianie gatunków 
osiąga tam poziom o 10 % wyższy od średniej. Zatoka jest jednak poddawana coraz większej 
presji na skutek wzrostu liczby ludności i zwiększenia się działalności gospodarczej.

Kwestie te podkreślali inni składający petycje, zwłaszcza Angeles Pequeño Prado i Eliseo 
Baluja. Krytycznie ocenili oni rozbudowę oczyszczalni u ujścia rzeki Lagares, które – jak 
powiedzieli – samo jest obszarem chronionym, chociaż władze zaprzeczyły tym słowom. Już 
wcześniej składający petycję krytykowali pierwszą oczyszczalnię, twierdząc, że nie działa 
ona właściwie, pomimo że korzysta z finansowania ze środków UE w wysokości 
30 mln EUR. Zamiast dla istotnej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ze wszystkimi 
negatywnymi skutkami dla okolicznych obszarów naturalnych i mieszkalnych oraz szkół 
składający petycje wyrazili poparcie dla większej liczby mniejszych oczyszczalni, w tym 
niektórych bardziej oddalonych od samej zatoki w celu zmiany kierunku przepływu ścieków. 
Składający petycje opowiedzieli się za utworzeniem sieci kolektorów w celu uniknięcia 
awarii całej sieci oczyszczania, co obecnie skutkuje bezpośrednim odprowadzaniem 
mieszaniny wód opadowych oraz ścieków bytowych i przemysłowych do zatoki. Angeles 
Pequeńo Prado, córka pierwszego składającego petycję z 1999 r., oświadczyła, że nie była 
w stanie bezpośrednio wyrazić swoich poglądów, gdy kwestie te były po raz pierwszy 
omawiane z władzami lokalnymi i regionalnymi, chociaż od tego czasu zaobserwowano 
degradację źródeł wody oraz zanikanie pstrągów, żab i innych płazów. W szczególności 
wspomniała ona o ostatnim przypadku degradacji – który miał miejsce kilka dni przed wizytą 
informacyjną na skutek robót budowlanych w związku z rozbudową oczyszczalni – całego 
lasu Amial lub Carrasqueira, chronionego siedliska, które było kiedyś kandydatem do 
uzyskania statusu terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty (proces ten nie zakończył się 
powodzeniem). Ponadto podniesionym głosem oświadczyła, że w celu udostępnienia terenu 
pod nową oczyszczalnię niektóre gospodarstwa domowe zostały wywłaszczone, a opinie 
ludności zignorowano. Składająca petycję zakwestionowała również dane eksperta 
naukowego dotyczące wymiany wody, twierdząc, że według eksperta technicznego ich 
stowarzyszenia pełne oczyszczenie trwa od 5 do 8 lat.

Następnie członkowie delegacji spotkali się oddzielnie z burmistrzem Vigo, Ablem Caballero 
Alvarezem.  Burmistrzowie Cangas, Moana, Soutomaior, Redondela i Vilaboa także byli 
obecni, lecz nie udało się im zabrać głosu ze względu na ograniczenia czasowe.

Burmistrz podkreślił znaczenie zatoki dla poziomu życia w regionie oraz zwrócił uwagę 
na znaczny i szybki rozwój Vigo wokół niej w ostatnim okresie. Burmistrz uznał, że przy 
liczbie mieszkańców wynoszącej 300 000 – 420 000 z uwzględnieniem stref przemysłowych 
oraz większej liczbie ludności w sezonie turystycznym potrzeby obszaru w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów i gospodarki odpadami nie zostały zaspokojone w terminie, 
w którym powinno to nastąpić. Podkreślił jednak, że od kiedy sprawuje urząd burmistrza, 
wraz z sąsiednimi gminami podjęto wzmożone wysiłki koncentrujące się na poprawie sytuacji 
i stanu środowiska w jego mieście i na obszarze zatoki. Zwrócił on uwagę na nową 
oczyszczalnię ścieków (później delegacja udała się na ten teren) budowaną z pomocą 
finansową UE pochodzącą z Funduszu Spójności: 112 mln euro 48,69 % ogólnych kosztów. 
Philippe Boulland precyzuje także, że 104 mln EUR – 45,37% całkowitych kosztów –
pochodzi od Xunta de Galicia, a 14 mln EUR – 5,94% całkowitych kosztów – od miasta Vigo 
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w ramach ścisłej współpracy władz krajowych, regionalnych i lokalnych1.

Czas budowy nowej oczyszczalni wynosi ponad trzy lata, a tymczasowy obiekt zacznie 
działać pod koniec bieżącego roku. W projekcie nowej oczyszczalni uwzględniono najnowsze 
rozwiązania technologiczne i ekologiczne związane z biologicznym unieszkodliwianiem 
odpadów i ich odkażaniem. Burmistrz poinformował również członków delegacji o tym, że 
w gminie położono około 150 km rur ściekowych, które oddzielają ścieki od kanałów wody 
opadowej. Za pomocą tego i innych środków burmistrz podkreślił swoje zobowiązanie do 
uporządkowania obszaru dorzecza.

Niektórzy członkowie delegacji pytali o opóźnienie, z jakim zrealizowano ten etap (jest to 
sprawa, w której Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok na niekorzyść 
Hiszpanii w kwietniu 2011 r. na zakończenie postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego, które trwało kilka lat), oraz o brak zaangażowania 
grup lokalnych obywateli w proces konsultacji – jednym ze składających petycje jest 
stowarzyszenie, które usiłuje wymóc wprowadzenie takich środków od ponad dwudziestu lat 
i do którego należy wielu ekspertów i pracowników naukowych.

Burmistrz odpowiedział, że oczyszczalnia i wiele innych projektów wymaga 
współfinansowania przez region i władze hiszpańskie w Madrycie oraz że nawet w okresie 
ożywienia gospodarczego priorytetowe potraktowanie takich środków nie było możliwe –
hiszpańskie władze centralne musiały nawet zwrócić się o fundusze UE i przez wiele lat 
zaniedbywały tę istotną infrastrukturę, ponieważ preferowały opcje bardziej korzystne 
ekonomicznie. Sama budowa oczyszczalni wymagała od rady miasta ponad dwóch lat 
negocjacji w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Burmistrz poinformował członków delegacji, 
że prowadzono inne projekty środowiskowe mające na celu oczyszczenie plaż, w tym plaż 
miejskich, oraz poprawę jakości wody, a także stworzono parki naturalne na wyspach ría 
Vigo i odtwarzano wydmy. Uznał on, że rozbudowa portu w Vigo nie wymaga oceny 
oddziaływania na środowisko (OOŚ), biorąc pod uwagę niewielkie możliwe szkody 
w środowisku na obszarze już zanieczyszczanym metalami ciężkimi od ponad stulecia. 
Philippe Boulland zaznacza, że ma to miejsce w każdym porcie morskim o intensywnym 
ruchu.

Członkowie delegacji obejrzeli należycie objaśnioną wystawę nowej oczyszczalni oraz teren 
istniejącej oczyszczalni i nowy zabudowywany teren, a także spotkali się z lokalnymi 
mieszkańcami, którzy nawet wtedy skarżyli się na bardzo nieprzyjemne zapachy 
w sąsiedztwie pochodzące z istniejących obiektów. Philippe Boulland stwierdził, że nie dało 
się ich odczuć. Angelika Werthmann i Tatjana Ždanoka przypomniały skargi innych 
mieszkańców, że zniszczono wieloletnie dęby i inne drzewa oraz wywłaszczono budynki 
mieszkalne (w niektórych przypadkach pod pretekstem stosowania przepisów ustawy Ley de 
Costas z 1988 r.) z zamiarem późniejszej budowy nowej oczyszczalni.

Składający petycje byli zaniepokojeni tym, że wody opadowe nadal mieszają się ze ściekami, 
a odpływy są stale brudne, co zagraża zdrowiu. Według Philippe’a Boullanda władze 
uwzględniły wszelkie krytyczne uwagi, wyjaśniając, że nowa oczyszczalnia ścieków spełnia 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Dokument ten zawiera istotne 
szczegóły techniczne dotyczące budowanej oczyszczalni.
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nowoczesne standardy w zakresie oczyszczania oraz że będzie mogła oczyszczać wszelkie 
ścieki, również większe ich ilości powstające w wyniku ulewnych deszczów. Ponadto 
niektórzy członkowie delegacji podkreślili potrzebę dialogu miedzy władzami a składającymi 
petycje i zaapelowali do burmistrza Vigo o spotkanie się z nimi.

Spotkanie z władzami regionalnymi Galicji, Santiago de Compostela

Delegacja udała się do Santiago de Compostela na spotkanie z ministrem właściwym do 
spraw środowiska, rozwoju terytorialnego i infrastruktury, Augustínem Hernándezem 
Fernándezem de Rojasem, oraz minister właściwą do spraw wsi i morza, Rosą Quintaną 
Carballo, którym towarzyszyli urzędnicy wyższego szczebla i eksperci.
Przez ponad dwie godziny członkowie delegacji uczestniczyli w szeregu bardzo otwartych 
i pouczających prezentacji i wymianie informacji, podczas których władze regionalne 
ustosunkowały się do obaw wyrażonych przez niektórych członków delegacji, którzy 
przekazali wyjaśnienia przedstawione wcześniej przez składających petycje.

W pierwszej kolejności minister poinformował członków delegacji, że plan 
zagospodarowania rzek i wybrzeży w Galicji – istotny wymóg ramowej dyrektywy wodnej 
UE – został ostatecznie zatwierdzony we wrześniu 2012 r., co odbyło się również pod presją 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który ostro skrytykował Hiszpanię 
za brak wdrożenia prawa UE, co powinna ona była uczynić kilka lat wcześniej. Galicja jest 
dopiero drugą wspólnotą autonomiczną w Hiszpanii, która to uczyniła.

Minister wykazał zobowiązanie władz Galicji do poprawy sytuacji, która spowodowała 
poważne, trwające latami naruszenia prawa UE w zakresie gospodarowania ściekami. Opisał 
plany swojego rządu do 2015 r., które obejmują budowę stacji zbierania i pompowni oraz 
zapewnienie pełnej zgodności z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. 
Podkreślił znaczenie programu dotyczącego gospodarowania ściekami i poprawy stanu 
środowiska, co jest niezbędne do zwiększenia ruchu turystycznego, rozwoju sektora 
akwakultury i zapewnienia większej liczby miejsc pracy. Opracowywane są plany dotyczące 
oczyszczenia zatok z zastosowaniem modelowania informatycznego i dodatkowych metod 
monitorowania w celu koncentracji na najbardziej narażonych obszarach. Wiele części zatok 
było w doskonałym stanie, a produkcja skorupiaków, w którym to sektorze zatrudnionych 
było 8 000 osób, charakteryzowała się wysoką jakością, lecz inne części zostały 
zdegradowane i muszą zostać oczyszczone. Minister podkreślił, że w tym kontekście dalsze 
finansowanie ze środków UE jest istotnym elementem, podobnie jak skuteczne wdrożenie 
zasady „zanieczyszczający płaci”.

Urzędnicy opisali podział rías na strefy o wartościach A, B i C1, na podstawie danych 
z cotygodniowego monitorowania jakości wody w 134 strefach kontrolnych w celu 
zapewnienia jakości produkcji skorupiaków i akwakultury, a ponadto na podstawie kontroli 
technicznych i sanitarnych obejmujących całą strefę nadbrzeżną i plaże. Wyniki są dostępne 
w witrynie ministerialnego Instytutu Technologicznego Kontroli Morskich (Instituto 

                                               
1 Klasyfikacja ta jest zgodna z rozporządzeniem (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli 
w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
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Tecnolóxico para o control do medio mariño, INTECMAR1) oraz podawane do wiadomości 
stowarzyszeniom rybackim. Odpowiednie dyrektywy UE dotyczące jakości wód, w których 
żyją skorupiaki, są zatem w pełni przestrzegane2. Spośród obecnych 134 stref 
monitorowanych pod kątem biotoksyn, stanu mikrobiologicznego, poziomów 
zanieczyszczenia chemicznego i węglowodorowego 33 (24,63 %) zaklasyfikowano do „klasy 
A”, co umożliwia bezpośrednią sprzedaż skorupiaków złowionych w tych strefach do 
spożycia przez ludzi i tym samym zapewnia wyższe dochody producentom i lokalnej 
gospodarce3. Z drugiej strony 85 stref zaliczono do „klasy B” (63,43 %), co wymaga obróbki 
skorupiaków w zakładzie oczyszczania przed wprowadzeniem na rynek w celu spełnienia 
standardów w zakresie zdrowia, i wreszcie 16 stref zaliczono do „klasy C” (11,94 %), co 
wymaga od producentów przekazania skorupiaków na długi czas do obróbki termicznej 
i mikrobiologicznej. Philippe Boulland podkreśla, że od 2009 r. do 2013 r. w 31 strefach 
parametry uległy poprawie (na powierzchni 212,18 km2), a w 9 – pogorszyły się (na 
całkowitej powierzchni 8,37 km2).
Ponadto Philippe Boulland podkreśla, że władze regionalne zaznaczyły w przedłożonej 
dokumentacji, że wysiłki podjęte w zakresie warunków sanitarnych i oczyszczania przełożyły 
się na pozytywne wyniki klasyfikacji, dając poprawę o 25,2 % w ciągu 4 lat w obszarach 
produkcji małży. Władze podkreśliły również doskonały poziom działania INTECMARU, co 
potwierdziła DG SANCO z Komisji Europejskiej w swoim „Końcowym sprawozdaniu 
z audytu przeprowadzonym w Hiszpanii od 10 do 21 października 2011 r.”, w którym 
stwierdzono, że „system kontroli wdrożony w Galicji, gdzie wytwarza się 96 % krajowej 
produkcji małży, jest zgodny z prawodawstwem UE”.

Główna obawa wyrażona przez niektórych członków delegacji podczas wymiany informacji, 
która nastąpiła później, dotyczyła luki w informacjach i danych przekazywanych przez 
władze w porównaniu z percepcją poszczególnych osób składających petycje. Należy ponadto 
zwrócić uwagę, że składający petycje wielokrotnie skarżyli się na trudności w dostępie do 
informacji i danych, mimo że – jak wskazuje Philippe Boulland – władze wyjaśniły, iż strona 
internetowa INTECMARU posiada ponad 7 000 wyłącznych użytkowników, otrzymuje 1 mln 
zapytań miesięcznie i zawiera wszystkie ogłoszone uchwały, które mają związek ze zmianami 
w strefach produkcji.

Władze uwzględniły takie obawy i ponownie podkreśliły znaczne dokonane już 
i wprowadzane ulepszenia polegające zwłaszcza na zmianie kierunku odpływu ścieków, które 
zamiast do zatoki mają spływać do oczyszczalni, których liczba znacznie wzrosła w ciągu 
ostatnich 15 lat, nawet jeśli pojawiały się sporadyczne problemy w zakresie konserwacji. 
Władze podkreśliły jednak brak poważnych zagrożeń dla rybołówstwa i połowu skorupiaków, 
twierdząc, że ponad 99 % wód wokół zatoki O Burgo, nad którą delegacja miała udać się 
następnego dnia, jest właściwie oczyszczonych.

Niektórzy członkowie delegacji zareagowali na to dalszymi pytaniami o poziomy 
zanieczyszczenia przemysłowego i materiałów toksycznych w osadach w pobliżu portów 
i stref przemysłowych, które według hiszpańskiej Krajowej Rady ds. Badań Naukowych 
                                               
1 http://www.intecmar.org/
2 Ministerstwo dostarczyło członkom delegacji pełną dokumentację dotyczącą granic poszczególnych stref 
i wyników monitorowania.
3 Angelika Werthmann i Tatjana Ždanoka uznają za istotne odnotowanie, że z obecnych 134 stref 
monitorowanych jedynie 33 (poniżej 25%) zaklasyfikowano do „klasy A”. 
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(Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) są podobno od dziesięciu do 
piętnastu razy wyższe niż poziomy na otwartym morzu. Inni chcieli uzyskać informacje na 
temat istniejących planów lub projektów dotyczących ekstrakcji i oczyszczania szlamu 
i osadu skażającego wiele części zatok, nad które następnie udała się delegacja.

W odpowiedzi minister podkreślił istotną rolę, jaką odgrywa UE, jeśli chodzi o stworzenie 
władzom możliwości zapewnienia zbiorników retencyjnych i zakładów oczyszczania 
w regionie w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu dróg wodnych, w tym dorzecza Lagares.
Philippe Boulland zauważa, że zdaniem władz różnice między wizją składających petycje 
a wizją władz w kwestii odpowiednich usprawnień i obecnych oczyszczalni wynikają z tego, 
że władze przyjmują bardziej rygorystyczne i przejrzyste zasady kontroli i publikacji danych 
niż w przeszłości, uregulowanie sposobów wykorzystania wody zmienia się i jest bardziej 
wymagające, zaś społeczeństwo jest bardziej świadome niż wcześniej. W każdym razie 
władze podkreśliły, że zanieczyszczenie jest mniejsze, bez wątpienia ze względu na 
stopniową budowę systemów oczyszczania ścieków i intensyfikację kontroli emisji 
przemysłowych.

Spotkanie ze składającymi petycje, oczyszczalnia REGANOSA (Ría de Ferrol)

Delegacja udała się na teren terminala LNG i stacji regazyfikacji, które wybudowano 
w pobliżu Mugardos w Ferrolu1. Lokalni mieszkańcy wyrazili obawę nie tylko w związku 
z umiejscowieniem samego terminala, który – jak poinformowali członków delegacji – został 
wybudowany tam nielegalnie, ponieważ nie zastosowano się do decyzji Sądu Najwyższego 
z 2008 r. Philippe Boulland stwierdza, że zgodność z prawem pozwolenia na budowę 
oczyszczalni Reganosa potwierdził Sąd Najwyższy w Madrycie w orzeczeniu wydanym 
w dniu 12 listopada 2012 r. oraz w dniu 30 kwietnia 2013 r. Składający petycje zaznaczyli, że 
sporządzono plany, zgodnie z którymi terminal miał być położony na bardziej oddalonym 
obszarze, mianowicie w porcie zewnętrznym zaprojektowanym z myślą o poprowadzeniu tam 
potencjalnie bardziej niebezpiecznej działalności przemysłowej mogącej powodować większe 
zakłócenia, lecz plany te zmieniono bez przeprowadzenia należytych konsultacji. Ma to 
konsekwencje dla prawidłowego wdrożenia dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko oraz dyrektywy dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 
kontroli. Niektórzy składający petycje twierdzili ponadto, że zmiana lokalizacji została 
uzgodniona wskutek niepożądanego wpływu ze strony prywatnych spekulantów 
nieruchomościami miejskimi, zamiast na podstawie interesu publicznego. Zdaniem Philippe’a 
Boullanda te twierdzenia nie zostały poparte dowodami.
Zakład, który mieści do 150 kt lub 1 800 m3 gazu, co stanowi odpowiednik 2 Gt, obecnie 
znajduje się w odległości 100 m od najbliższych budynków mieszkalnych i tylko 1 km od 
miasta Ferrol. Według nich woda z zatoki jest wykorzystywana w obiekcie 
i odpompowywana z powrotem bez odpowiedniego uzdatnienia, a jej ilość szacuje się na 
około 1 kt dziennie. 
Philippe Boulland wskazuje, że kierownictwo zakładu Reganosa, władze oraz Komisja 
Europejska uważają, że z próbek wynika, iż w okolicach zakładu przestrzega się norm 
w zakresie temperatury i jakości.

Składający petycje poinformowali o braku przepisów dotyczących ewakuacji w sytuacjach 

                                               
1 Petycja 1322/2007
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wyjątkowych w razie awarii na tym terenie, które to twierdzenie władze regionalne później 
zakwestionowały. W istocie, jak wskazuje Philippe Boulland, władze podkreśliły, że plan 
postępowania w sytuacjach wyjątkowych został zatwierdzony zgodnie z obowiązującym 
regulaminem. W kwestii prawnych aspektów lokalizacji zakładu regazyfikacji władze 
podkreśliły również, że rozwiązanie nastąpiło na drodze sądowej, tak jak zrozumiała Komisja 
Europejska. W szczególności Philippe Boulland zaznacza, że Sąd Najwyższy w Madrycie 
potwierdził w orzeczeniu z dnia 12 listopada 2012 r., że projekt rozpatrywany pod kątem 
środowiskowym oraz lokalizacja w Mugardos uwzględniają „osłonę” oraz charakteryzują się 
„wielkością” i „wydajnością”, co sprawia, że instalacja jest odpowiednia.
Niektórzy członkowie delegacji byli jednak zaniepokojeni widokiem szeregu budynków 
mieszkalnych położonych bardzo blisko terminalu, nad którymi dominował betonowy 
zbiornik na gaz znajdujący się niedaleko linii brzegowej zatoki. Philippe Boulland zauważa, 
że niektóre domy zostały kupione i przejęte przez zakład Reganosa. Składający petycje 
oświadczyli ponadto, że nie sporządzono jasnych planów postępowania awaryjnego 
w sytuacjach wyjątkowych dla gazowców, które podczas odpływu pozostają odcięte 
w wewnętrznej części zatoki. Powiedzieli oni, że są również narażeni na zapach gazu 
docierający z zakładu w zależności od kierunku wiatru. Philippe Boulland stwierdził, że 
w terenie nie dało się odczuć tego zapachu. Składający petycje stwierdzili ponadto, że obiekt 
ten nie jest nawet niezbędny, biorąc pod uwagę istnienie niedostatecznie wykorzystanego 
gazociągu łączącego obiekt w Tui w północnej Portugalii. Philippe Boulland zaznacza, że 
władze podkreślają, iż zakład Reganosa jest potrzebny jako uzupełnienie gazociągu w celu 
zapewnienia dostaw energii do Galicji.

Spotkanie ze składającymi petycje, Ría do Burgo

Członkowie delegacji przeszli promenadą biegnącą wzdłuż zatoki O Burgo w kierunku 
pomostu wejściowego, gdzie według pomiarów dokonanych na miejscu głębokość szlamu 
wynosiła prawie dwa metry. Niewątpliwie budowa promenady i okolicznych budynków 
pociągnęła za sobą znaczne inwestycje finansowe, lecz wydaje się, że nie zadbano 
o nadbrzeże ani o środowisko zatoki na tym obszarze. W innym miejscu podczas schodzenia 
po schodach osoba ubrana w odzież ochronną bardzo szybko znalazła się w szlamie 
sięgającym do wysokości ud i dopiero przy dużej pomocy i z trudnością mogła wydostać się 
z zapadającego się błota. Philippe Boulland stwierdził, że obszar ten znacznie jednak odbiega 
od obszaru hodowli małży i rybołówstwa. Członkom delegacji powiedziano, że wcześniej 
jedna osoba utonęła niedaleko, nie mogąc uciec przed nadchodzącym przypływem. Według 
Philippe’a Boullanda z dalszych dowodów wynikało, że człowiek znajdował się w znacznej 
odległości od dozwolonej strefy dla „marisqueros”.

Zatoka zajmowała kiedyś powierzchnię 1,2 km2 pokrytą drobnym, białym piaskiem. Obecnie 
dużą część terenu pokrywał szlam – według Philippe’a Boullanda sprawdzono to jedynie na 
wizytowanym terenie. Angelika Werthmann i Tatjana Ždanoka twierdzą, że wznosi się on na 
wysokość 1,1 m. Składający petycje twierdzą, że przywrócenie jakości zatoki leży w interesie 
zarówno środowiskowym, jak i gospodarczym. Jak twierdzi Philippe Boulland, 
z dokumentów Confraría de Pescadores A Coruña wynika, że zatrudnienie w sektorze 
rybołówstwa spadło w ciągu 45 lat z 2 600 osób do jedynie 150 osób. Władze twierdziły, że 
ogólna ilość ścieków zmniejszyła się, a Philippe Boulland również przypomina, że stan wielu 
skupisk skorupiaków uległ poprawie, co pozwoliło na zmianę ich klasyfikacji z kategorii C 
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w 2010 r. na B w 2012 r. Oznacza to zatem, że poprawiła się jakość wody.
Mimo to składający petycje podkreślili stopniowe zajmowanie większych obszarów 
w strefach połowów małży i omułków. W 2007 r. z dnia na dzień cała działalność połowowa 
w sektorze ustała i 150 lokalnych „mariscadores” straciło środki utrzymania, ponieważ 
władze zaklasyfikowały ten obszar jako strefę klasy C1. Stowarzyszenie branżowe 
zaapelowało o opracowanie konkretnego planu rekultywacji w celu przywrócenia 
integralności środowiskowej obszaru, który w przeszłości był terenem niezwykle urokliwym 
i na którym występowała również bogata flora i fauna oraz liczne gatunki migrujących 
ptaków, których liczba uległa znacznemu zmniejszeniu. W odpowiedzi na zarzuty 
składających petycje władze regionalne zauważyły, że w ostatnich latach wypłacono dotacje 
publiczne w celu wyrównania uszczuplenia dochodów w związku z ograniczeniem 
działalności połowowej. 

Członkowie delegacji mogli wejść na pokład łodzi rybackiej i obejrzeć obszar zatoki z wody. 
Philippe Boulland wyjaśnił, że składający petycje odmówili jednak władzom wejścia na łódź, 
nawet jeżeli przestrzeń była ograniczona. Wydaje się, że składający petycję byli oburzeni tą 
sytuacją, tym bardziej, że postrzegają również to za oczywistość po latach braku działania 
władz. Angelika Werthmann i Tatjana Ždanoka uważają, że wygląda na to, iż ludzie porzucili 
nadzieję na oczyszczenie tego terenu.

Niektórzy członkowie delegacji zadali władzom pytania dotyczące tego stanu i zapytali 
o konkretne działania, które należy podjąć w związku z sytuacją, którą przez tak długi czas 
zaniedbywano; zapytali oni również o skład połaci błota i szlamu, ponieważ składający 
petycje obawiali się, że cały obszar jest w poważnym stopniu skażony.  Przewodniczący 
Stowarzyszenia Mieszkańców O Burgo wyraził swoje obawy o bezpieczeństwo dzieci na tym 
obszarze w związku z błotem i toksycznością nadbrzeża. Stwierdził, że codziennie 
zanieczyszczenie powoduje obniżenie produktywności zatoki i zwiększenie jej zabrudzenia 
jako kąpieliska. Sytuacja wymaga pilnych i istotnych działań, jeżeli obszar ma mieć szansę na 
ożywienie i przywrócenie klasyfikacji „A” znajdującym się na nim strefom produkcji 
morskiej. Philippe Boulland zauważył, że co się tyczy wszystkich tych uwag, obszary 
rybackie są od teraz dostępne.

Niektórzy członkowie delegacji wyrazili obawę w związku z tym, że władze wydawały się 
zbyt bierne w obliczu problemu nagromadzenia się tak głębokiego osadu. Oczyszczalnie 
ścieków mają istotne znaczenie, ich liczba powinna być odpowiednia w stosunku do liczby 
ludności i bazy przemysłowej i powinny być one zgodne z dyrektywą dotyczącą oczyszczania 
ścieków komunalnych (dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r.), co wcześniej 
nie miało miejsca.

Philippe Boulland dodał, że władze stwierdziły, iż roboty przeprowadzone w okolicy 
umożliwiają obecnie właściwe zagospodarowanie 99,14 % wszystkich ścieków i wód 
opadowych wytworzonych w okolicy, które mogą zostać oczyszczone w nowym zakładzie 
w Bens Jest on już czynny, co poprawiło klasyfikację zbiorników z małżami. Ponadto 
Philippe Boulland zaznaczył, że rozpoczęto nowe inwestycje, które mają w dalszym stopniu 
poprawić warunki sanitarne, przeprowadzono także analizę szlamu, aby podjąć decyzję co do 
jego oczyszczania. Zauważył również, że władze wyraziły również wyraźny sprzeciw wobec 

                                               
1 Archiwa Çonfraría de Pescadores A Coruña. 13 lutego 2013 r. Petycja 922/2010.
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postawy składających petycje, którzy kwestionują ważność analiz małży, ponieważ zostały 
one przeprowadzone przez Intecmar, który jest prawdziwym międzynarodowym organem 
referencyjnym w tej dziedzinie. Ponadto stwierdził, że Ministerstwo Robót Publicznych 
i Transportu przeprowadza obecnie analizę szlamu oraz że władze przypominają również, że 
istnieje plan sanitacji dla ria Burgo.

Wnioski i zalecenia

Wizyta koncentrowała się na kwestiach poruszonych przez składających petycje, 
z konieczności dotyczących części zatok w Galicji, które zostały szczególnie zanieczyszczone 
i skażone po wielu latach zaniedbań władz – zarówno krajowych, jak i regionalnych 
oraz lokalnych. Wpływ na nie wywarła szybko postępująca urbanizacja i industrializacja, 
czemu nie towarzyszyły dostateczne środki ochrony środowiska ani środki służące 
zapewnieniu prawidłowego gospodarowania odpadami. 

 Członkowie delegacji przyznają, że władze publiczne podjęły wysiłki w dziedzinie 
warunków sanitarnych, które doprowadziły do usprawnień w kilku obszarach. 
Stwierdzają również w ujęciu bardziej ogólnym znaczne postępy poczynione od lat 
80., kiedy to w Galicji działała tylko jedna duża oczyszczalnia ścieków, w porównaniu 
z obecnymi 151 zakładami o minimalnej przepustowości 2 000 h-e.

 Członkowie delegacji chcieliby również podkreślić, że w innych częściach rías nadal 
kwitnie sektor owoców morza. Jednakże doskonały stan tych obszarów jest 
potencjalnie zagrożony, jeżeli pilnie nie zostaną podjęte kroki w celu rozwiązania 
niektórych kwestii przedstawionych w sprawozdaniu.

 Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Hiszpanii 
pozwoliły po raz pierwszy ocenić powagę uchybień i opóźnień we wdrażaniu 
dyrektyw UE. W czasie wizyty członkowie delegacji mogli zaobserwować, że 
właściwe organy wprowadziły usprawnienia i podjęły wysiłki w celu poprawy jakości 
wody i walki z zanieczyszczeniem. Członkowie delegacji stwierdzili jednak, że woda 
deszczowa w Vigo wciąż nie była należycie oczyszczana, ale że budowana 
oczyszczalnia w Vigo-Lagares ma zaradzić ostatnim zastrzeżeniom dotyczącym 
oczyszczania wody deszczowej.

 Gospodarowanie ściekami w tym regionie wymaga podejścia holistycznego, 
skoordynowanego i wszechstronnego w celu stworzenia możliwości rozwoju 
i dobrego prosperowania działalności związanej z akwakulturą oraz działalności 
połowowej i rekreacyjnej. Wymaga to zainwestowania zasobów ludzkich i środków 
finansowych.

 Zakład REGANOSA posiada wszystkie niezbędne zezwolenia na prowadzoną 
działalność. Członkowie delegacji odnotowali fakt istnienia domów w pewnej 
odległości od zakładu.
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 W O Burgo niektórzy członkowie delegacji byli wstrząśnięci głębokim 
nagromadzonym szlamem, który tak niekorzystnie wpływa na codzienną działalność 
ludności oraz lokalne zatrudnienie. Należy podjąć działania, które zapewnią 
odpowiednią jakość wody i pozwolą zbliżyć się do najlepszych standardów 
europejskich.

 Członkowie delegacji wyrażają zadowolenie, że władze regionalne uświadomiły sobie 
zagrożenia związane z zanieczyszczeniem dla lokalnej gospodarki opartej na owocach 
morza oraz że zaangażowały się w działania mające na celu zapobieganie dalszemu 
pogorszeniu; członkowie delegacji zachęcają władze do aktywniejszych działań 
służących osiągnięciu tego celu.

 Zatoka O’Burgi musi zostać niezwłocznie oczyszczona poprzez znaczne 
i kontrolowane pogłębienie najbardziej zanieczyszczonych zatoczek i odnóg. 
W interesie lokalnej ludności oraz przyszłości rozwoju gospodarczego i rewitalizacji 
obszaru leży również nieprzerwane prowadzenie naukowych analiz szlamu i jego 
usuwania. 

 Władze regionalne i lokalne powinny aktywnie dążyć do większej współpracy 
z lokalnymi społecznościami i stowarzyszeniami społeczeństwa obywatelskiego, które 
angażują się we wzmacnianie ochrony środowiska, oraz do zapewnienia 
pragmatycznej i praktycznej współpracy z nimi. Członkowie delegacji są przekonani, 
że w sytuacji zaobserwowanej na wizytowanym obszarze możliwa i konieczna jest 
dobra wola do aktywnego promowania rewitalizacji niektórych części zatok.

 W dyskusjach z władzami hiszpańskimi na temat przyszłej współpracy finansowej 
i technicznej w ramach Funduszu Spójności (do końca 2013 r.) oraz funduszy 
strukturalnych (EFRR i EFS) Unia Europejska powinna być przygotowana na 
udzielenie niezbędnego wsparcia finansowego, które umożliwiłoby regionowi Galicji 
skuteczniejsze określanie jego programów i projektów jako priorytetów z myślą 
o oczyszczeniu zatok i obszarów w głębi lądu, znacznym ulepszeniu gospodarowania 
ściekami i skutecznym przywróceniu naturalnego piękna obszarów przybrzeżnych.

Zalecenia

W Vigo

dziękuje składającym petycje za zgłoszenie do Komisji Petycji kwestii jakości wód w Galicji 
już w 1999 r.;

wyraża ubolewanie z powodu opóźnień ze strony władz hiszpańskich w przestrzeganiu art. 3 
i 4 dyrektywy 91/271/EWG i art. 5 dyrektywy 79/923/EWG, które udało się nadrobić poprzez 
zapewnienie zgodności z prawodawstwem europejskim w zatoce Vigo dzięki wysiłkom władz 
Galicji na wszystkich szczeblach; 
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uważa, że finansowanie ze strony Unii Europejskiej powinno nadal być ukierunkowane na 
badania i utrzymanie jakości czystej wody, zarówno na potrzeby gospodarki, jak i lokalnego 
spożycia.

podkreśla wysiłki podjęte przez różne właściwe władze w obszarze poprawy jakości wód, 
w których żyją mięczaki i skorupiaki, oraz oczyszczania ścieków z aglomeracji mających 
ponad 15 000 mieszkańców;

uważa, że obecna oczyszczalnia w Vigo nie zaspokaja w dostatecznym stopniu potrzeb 
ludności; uważa zatem, że nowa, powstająca obecnie oczyszczalnia Vigo-Lagares stanowi 
rozwiązanie problemu oczyszczania ścieków ze względu na zdolność oczyszczania na 
poziomie równoważnej liczby mieszkańców wynoszącej 800 000 w aglomeracji, w której 
w okresie letnim liczba mieszkańców jest szacowana na 466 230 osób. Nie należy przy tym 
zapominać o oczyszczalniach Vigo-Teis, Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, Moana 
i Cangas, których przepustowość wynosi 924 821 mieszkańców, tj. blisko dwukrotność liczby 
mieszkańców na terenie zatoki Vigo;

uważa, ze nowa oczyszczalnia jest w stanie obsłużyć natężenie przepływu w czasie deszczu, 
co pozwoli uniknąć wylewów nieczyszczonej wody, które miały miejsce z powodu 
ograniczonej przepustowości obecnej oczyszczalni w Vigo;  dodaje, że budowana 
oczyszczalnia w Vigo będzie spełniać najnowocześniejsze normy w dziedzinie uzdatniania 
wód przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów mieszkańców zarówno poprzez 
zapobieganie wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów poza zakład, jak i poprzez 
umieszczenie instalacji w terenie; 

chciałby, aby został dotrzymany termin zakończenia budowy oczyszczalni wyznaczony na 
dzień 31 grudnia 2015 r.;

wyraża ubolewanie z powodu zakwestionowania przez niektórych składających petycję 
danych i liczb dostarczonych przez Instytut Technologiczny Kontroli Środowiska Morskiego 
w Galicji (INTECMAR), przy czym w sprawozdaniu z kontroli Biura ds. Żywności 
i Weterynarii w Królestwie Hiszpanii z października 2011 r. wymienionego w sprawozdaniu 
DG SANCO 2011-8881 przypomniano, że „system kontroli wdrożony w Galicji, gdzie 
wytwarza się 96 % krajowej produkcji małży, jest zgodny z prawodawstwem Unii 
Europejskiej”;

przypomina, zgodnie z życzeniem niektórych składających petycje, że plan zagospodarowania 
wybrzeża zatwierdzony przez Radę Autonomicznego Rządu Galicji w dniu 10 lutego 2011 r. 
przewiduje politykę rozwoju terytorialnego i miejskiego, która uwzględnia trwałość zasobów 
naturalnych, i został skomentowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych w Programie 
Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich, w którym stwierdzono, że plan zawiera 
„dobre praktyki w zakresie środowiska”; 

W Ferrolu

stwierdza, że zakład REGANOSA uzyskał wszystkie zezwolenia administracyjne na budowę 
i eksploatację terminalu, tj. wcześniejsze zezwolenie administracyjne wraz z pozytywną 
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opinią na temat oddziaływania terminalu na środowisko wydane w dniu 11 czerwca 2001 r., 
zatwierdzenie projektu wykonania terminala z dnia 13 lutego 2004 r. i wreszcie akt oddania 
do użytkowania z dnia 7 listopada 2007 r.;

stwierdza, że sąd hiszpański oddalił wszystkie postępowania sądowe wszczęte przeciwko 
zakładowi REGANOSA z wyjątkiem skargi wniesionej przeciwko zmianie planu 
urbanistycznego gminy Murgados, która to zmiana została zresztą zaakceptowana w dniu 
13 czerwca 2012 r. w ramach nowej procedury administracyjnej przeprowadzonej zgodnie 
z wymogami określonymi w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 maja 2012 r.;

stwierdza, ze Komisja Europejska potwierdziła spełnianie wszystkich wymogów formalnych 
przekazanych przez zakład REGANOSA, a w szczególności poszanowanie wszelkich 
wymogów w obszarze środowiska;

odnotowuje zaniepokojenie składających petycje sprawą dostępu gazowców LNG do zakładu 
REGANOSA i przypomina w tym względzie, że gazowce Q-FLEX, które do 2010 r. były 
największymi gazowcami LNG na świecie, posiadają zezwolenie na dostęp do terminala 
zgodnie z obowiązującą normą ROM 3.1-99; 

odnotowuje zaniepokojenie niektórych mieszkańców okolic zakładu REGANOSA co do 
możliwości wypadku w zakładzie; uważa jednak, że uwzględniono procedury ewakuacji 
i reakcję łańcuchową, o czym przypomina Komisja Europejska;

dodaje, że oprócz służb ratunkowych do procedur planu postępowania awaryjnego 
w sytuacjach wyjątkowych włączono również mieszkańców, w tym Stowarzyszenie 
Emerytów „Pinabeta”, Stowarzyszenie Mieszkańców „Casas Baratas”, Casino Mugardes, 
Stowarzyszenie Rybaków z Mugardos, a także klub piłki nożnej Galicja i kilka placówek 
szkolnych;

wyraża ubolewanie, że niektórzy mieszkańcy odmówili w formie oświadczenia prasowego 
opublikowanego w dzienniku El Pais z dnia 14 sierpnia 2008 r. udziału w zebraniu 
informacyjnym zorganizowanym przez zakład REGANOSA w celu udzielenia odpowiedzi na 
pytania mieszkańców;

zaleca mieszkańcom, którzy deklarują, że nie mają dostępu do informacji dotyczących 
zakładu, aby zapisali się na bezpłatne zwiedzanie organizowane przez zakład REGANOSA, 
wysyłając zgłoszenie na adres: comunicacion@reganosa.com. Przypomina, że między drugim 
półroczem 2007 r. a rokiem 2012 zakład zwiedziło ponad 5 000 osób (w tym wielu 
studentów).

W Burgo

chociaż członkowie delegacji wizytowali jedynie niewielką część zatoki Burgo, zaleca 
władzom jak najszybsze zajęcie się kwestią nagromadzenia szlamu w zatoce Burgo;

podkreśla, że Centrum Badań i Eksperymentów w zakresie Robót Publicznych (CEDEX), 
które podlega Ministerstwu Robót Publicznych i Transportu, podało do publicznej 
wiadomości przeprowadzane analizy szlamu, a także projekty usunięcia szlamu, oraz że 
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podjęto odpowiednie działania mające na celu usunięcie szlamu zostaną podjęte w zależności 
od składu chemicznego błota, aby uniknąć zanieczyszczenia wód powierzchniowych;

zaleca władzom, aby kontynuowały działania służące poprawie jakości wody;

zaleca, aby zainwestować środki w poprawę jakości wody, lecz przede wszystkim 
w usunięcie szlamu i oczyszczenie jego zanieczyszczonej części.


