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Observații introductive

Rías din Galicia sunt vitale pentru existența și viabilitatea regiunii ca locuri de frumusețe 
naturală, ca centre populate și ca o sursă esențială de venit pentru industrie, pescuit, 
acvacultură și turism. Integritatea lor ecologică și de mediu a fost supusă unei presiuni enorme 
în ultimele decenii pe măsura accelerării dezvoltării urbane și a dezvoltării industriei.

Din punct de vedere istoric, amplasarea lor strategică și caracterul lor geologic și 
geomorfologic au atras oamenii în zonă și, de asemenea, au furnizat locuri de refugiu pentru 
bărci și nave, favorizând dezvoltarea socială a hinterlandului lor. Legate de existența rías sunt 
statutul orașului Santiago de Compostela ca cel de al treilea centru religios creștin din lume și 
ca sediul politic al regiunii Galicia și orașul comercial și industrial Vigo.

Există aproximativ 16 rías în Galicia Superioară și Inferioară și, în decursul acestei vizite de 
constatare a faptelor, membrii delegației au investigat preocupările populației locale din 
Galicia cu privire la nivelurile poluării și contaminării în rías: Vigo (inclusiv Ensenada de San 
Simón, un sit Natura 2000, și O Burgo, astfel cum au fost formulate în petițiile adresate 
Parlamentului European1. Au existat reuniuni mai informale cu petiționarii din alte rías 
(Ferrol) pentru a le audia și îngrijorările lor. Aceste petiții vor fi tratate mai în detaliu în 
cadrul comisiei în viitor.

Spania, ca și în cazul tuturor statelor membre ale UE, are obligația de a respecta și de a pune 
în aplicare directivele UE; în contextul acestei vizite, delegația comisiei a fost interesată în 
special să verifice acuzațiile aduse de petiționari conform cărora un număr semnificativ de 
directive, inclusiv Directiva-cadru privind deșeurile, Directiva-cadru privind apa, Directiva 
privind tratarea apelor urbane reziduale, Directiva privind apele conchilicole, Directiva IPPC 
(Seveso), Directiva privind habitatele și Directiva EIM, nu a fost pus în aplicare în mod 
adecvat de către autoritățile naționale și regionale. Prin urmare, membrii au dorit în special să 
se întâlnească, de asemenea, cu autoritățile responsabile la nivel regional și municipal pentru a 
le audia cu privire la modul în care acestea soluționează aceste probleme și măsurile pe care le 
pun în aplicare pentru a asigura conformitatea cu legislația UE. 

Comisia Europeană a intentat mai multe proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 
împotriva Spaniei (precum și împotriva multor altor state membre ale UE) pentru că nu 
respectă o serie dintre aceste directive. Ca urmare a procedurilor, Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene a declarat Spania ca încălcând Directiva privind apele conchilicole în 2005 
(cauza C-26/04), Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale în 2011 (cauza C-343/10) 
și, de asemenea, Directiva-cadru privind apa în 2011 (cauza C-403/11).

În primul rând definiția unei ría este un factor important dacă cineva trebuie să înțeleagă de ce 
ecologia sa este atât fragilă, cât și problematică. Ría este un braț de mare îngust a cărui 
direcție de curgere este dinspre coastă către uscat, care se formează atunci când o vale este în 
permanență inundată ca urmare a creșterii nivelului mării, o vale incizată a unui râu în care se 
poate deplasa zona estuarului în funcție de modificările climatice și de forța curenților de apă. 
În rías din regiunea Galicia, numai partea interioară poate fi considerată un estuar în care 
principalele procese legate de estuar – cu alte cuvinte interacțiunea dintre apa marină și apa 

                                               
1 Lista petițiilor investigate: a se vedea programul și anexele.
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fluvială de intrare –, sunt delimitate la interior de zone relativ mici cu apă sălcie1. Philippe 
Boulland subliniază că în adâncurile rías există o dinamică mai mult fluvială decât marină, cu 
sedimente și mâl.

Natura lor închisă, fluxul de apă variabil și caracteristicile fluxului le fac vulnerabile la 
poluare și contaminare. Potrivit unui expert din rândul petiționari, poate dura între șapte și 30 
de zile până când apa să circule și să curgă afară dintr-un ría în mare.

O preocupare majoră a petiționarilor este existența deșeurilor toxice care includ PCB și 
metalele grele, care se pare că au fost descoperite în sedimentele ría care provin din 
deversările industriale care nu au fost tratate sau depozitate în siguranță, și, de asemenea, a 
deșeurilor organice din apele reziduale menajere netratate. Nu numai că acest fapt generează 
temeri privind sănătatea, ci, de asemenea, a afectat în mod semnificativ pescuitul local, 
fructele de mare și industria acvaculturii de care depinde existența a mii de oameni. Cu toate 
acestea, Philippe Boulland subliniază că în ultimii ani s-au înregistrat numeroase îmbunătățiri 
în ceea ce privește tratarea apelor uzate industriale și reziduale.

Membrii delegației ar dori să își exprime aprecierea profundă față de petiționari și de 
autoritățile politice și personalul tehnic al acestora, care au facilitat semnificativ activitatea 
delegației și care au demonstrat multă bunăvoință și implicare în abordarea problemelor 
semnalate de unii membri. Prezentul document de lucru va întâmpina într-adevăr dificultăți 
mari în a face dreptate, având în vedere cantitatea mare de documentație suplimentară care a 
fost pusă la dispoziția membrilor delegației. Referințele la o astfel de documentație vor apărea 
în acest document de lucru în cazul în care membrii comisiei doresc să examineze mai 
profund subiectele în cauză.

Petiții și petiționari

Toate petițiile examinate pe parcursul acestei misiuni exprimau îngrijorări a diferite categorii 
de populație locală cu privire la degradarea evidentă a mediului din ultimii ani. Aceștia își 
exprimă preocupările din perspective diferite, dar în același timp complementare.

Petiționarii care reprezintă pescarii își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul negativ 
colosal pe care poluarea și contaminarea unor părți ale rías le au asupra existenței lor și asupra 
durabilității profesiei lor. 

Potrivit petiționarilor, în mare parte declinul puternic al ocupării forței de muncă în acest 
sector poate fi legat de poluarea și contaminarea din rías. Refacerea și protejarea lor care ar 
putea rezulta, conform petiționarilor înșiși, dintr-o abordare mai holistică a gestionării 
deșeurilor și din investiții mai mari în curățenie, evacuare și tratare a terenurilor mlăștinoase, 
ar putea crea oportunități valoroase și mai durabile pentru ocuparea forței de muncă și 
investiții în domeniul pescuitului și turismului, contribuind astfel la regenerarea 

                                               
1 Geologie marină, volumul 196, (2003), „Rías, estuare și văi incizate: este ría un estuar?” de Graham Evans și 
Ricardo Prego. Pentru mai multe detalii privind natura ría din Vigo a se vedea următoarele: „Materiile organice 
din sedimentele din ría...” de G. Evans, R. Prego și J.E. Marshall, în Estuarine Coastal and Shelf Science 94 
(2011).
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socioeconomică a regiunii. Aceasta ar consolida, de asemenea, atracția mediului natural și ar 
atrage numeroase specii de plante și animale care au dispărut în prezent din zonă, conducând 
în mod potențial la refacerea treptată a ecosistemului.

În Ferrol, mai multe grupuri sunt îngrijorate cu privire la existența, pe care o consideră a fi în 
mod potențial extrem de periculoasă, a stațiilor de regazeificare Reganosa pentru care susțin 
că nu s-a realizat în mod efectiv nicio evaluare a impactului și în cazul cărora Directiva IPPC 
nu ar fi fost pusă în aplicare în mod corespunzător. Pe de altă parte, Philippe Boulland 
amintește că, în observațiile sale anterioare cu privire la această petiție, Comisia a indicat 
faptul că nu s-au identificat încălcări ale legislației UE conform probelor documentare pe care 
le-au primit (petiția nr. 1322-07, Comunicare către membri din 3.3.2011). Pe de altă parte, 
Angelika Werthmann și Tatjana Ždanoka doresc să amintească faptul că, aparent, în 2012 au 
fost realizate evaluări retroactive, în conformitate cu o hotărâre din 2008 potrivit căreia 
Directiva EIM nu a fost aplicată.

Două dintre cele mai vechi petiții, din 1999 și 2006, care au făcut obiectul deliberărilor 
Comisiei pentru petiții și ale Comisiei Europene, cu diferite ocazii înainte de această vizită, 
precum și al procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, au abordat o perspectivă 
mai largă și au furnizat dovada deversărilor excesive de ape reziduale și ape industriale 
netratate în rías, care ar fi trebuit să fie în conformitate cu Directiva UE privind tratarea apelor 
reziduale urbane până la 31.12.2000. Cu toate acestea, abia în aprilie 2011 Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene a declarat că Spania și-a încălcat obligațiile juridice. Angelika Werthmann 
și Tatjana Ždanoka consideră că Spania încă nu a ajuns la conformitate. În schimb, Philippe 
Boulland subliniază că toate stațiile de tratare a apelor reziduale funcționează în prezent, cu 
excepția celei care este în curs de construcție în Vigo, pe care membrii au putut să o viziteze, 
în apropiere de stația existentă.

Petiționarii reuniți au furnizat membrilor informații suplimentare referitoare la anumite cazuri 
și la contaminarea biologică și chimică a apelor din ría de Vigo, în special din apropierea 
zonelor industriale și portuare în care, potrivit petiționarilor, reziduurile de cadmiu și plumb, 
precum și de PCB sunt în mod special prezente și problematice. În cadrul reuniunilor s-au 
evidențiat, de asemenea, preocupări însemnate privind extinderea portului din Vigo și privind 
impactul negativ al agitării solului marin puternic contaminat. Stațiile de tratare existente în 
jurul razei ría de Vigo, aproximativ 10 dintre acestea fiind identificate pe o hartă pentru 
membri, au fost totuși considerate de către petiționari ca fiind inadecvate și nesigure în 
general. Petiționarii au menționat că aceste stații de tratare și-au întrerupt în mod frecvent 
funcționarea după ploi torențiale, iar apa de ploaie s-a amestecat cu apele reziduale și apele 
reziduale industriale netratate, pompând apa reziduală direct în rías. Membrii au fost 
informați, de asemenea, cu privire la defecțiunile pompei ca urmare a lipsei de întreținere la 
majoritatea stațiilor de tratare. Philippe Boulland amintește că autoritățile regionale au indicat 
că aceste defecțiuni nu au loc în mod obișnuit, iar scurgerile accidentale sunt cauzate de 
deversări de apă diluată în timpul unor ploi torențiale.

Ținând cont de faptul că o nouă stație de tratare a fost construită lângă o stație existentă, 
pentru ría de Vigo și zona râului Lagares, care se pare că are nivelurile cele mai mari și mai 
constante de contaminare coliformă, s-a recunoscut faptul că noua stație ar avea un impact 
pozitiv asupra problemei, chiar dacă a rămas în urma planului cu câțiva ani și este amplasată 
foarte aproape de locuințe și școli, precum și de o zonă umedă de conservare, în prezent 
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puternic poluată. Se pare că a existat un consens între petiționarii din Vigo, conform căruia 
infrastructura cea mai adecvată de tratare a deșeurilor pentru ría ar trebui să fie formată dintr-
o rețea completă larg răspândită în ría de stații de tratare a apei interconectate, de dimensiuni 
medii, care funcționează corespunzător. Petiționarii au explicat că o astfel de rețea ar evita 
opririle periodice ale principalei stații de tratare în cazul defectării unui singur bazin. 
Angelika Werthmann și Tatjana Ždanoka amintesc faptul că autoritățile au subliniat că o 
astfel de rețea ar crea o problemă majoră, deoarece ar impune în mod necesar exproprierea a 
unui număr semnificativ de proprietăți private. Philippe Boulland observă, de asemenea, că, 
potrivit autorităților, separarea tratării apelor reziduale de la o singură conurbație în mai multe 
stații de tratare nu are sens, întrucât așa ceva ar reduce beneficiile la scară prin construirea 
stațiilor, în afară de faptul că terenul disponibil este insuficient și că sunt încălcate criteriile 
tehnice prevăzute în studiul de impact asupra mediului.

Petiționarii au afirmat faptul că publicul nu a avut acces la statistici de bază privind calitatea 
apei în diferite secțiuni ale rías și că nu au fost informați corespunzător cu privire la pericolele 
pentru sănătate care rezultă din nivelurile excesive de contaminare în anumite zone, 
specificând faptul că nivelurile de poluare au variat în funcție de natura precipitațiilor și 
activitatea sezonieră a fluxului. Cu toate acestea, autoritățile regionale contestă veridicitatea 
acestor declarații și indică informațiile și datele care sunt în permanență și în mod public 
disponibile pe site-urile lor.

Rezumat al întâlnirilor

Întâlnirea cu petiționarii și primarul din Vigo, Ría de Vigo

Delegația l-a salutat pe președintele Asociației pentru apărarea Ría de Vigo, Serxio Regueira 
Gómez, care a exprimat preocupările asociației sale privind deteriorarea calității apei în 
majoritatea sectoarelor ría. Înainte de 1980 nu existau stații de tratare în zonă, și chiar dacă de 
atunci au fost construite câteva stații, acestea erau inadecvate și slab dotate pentru cerințele 
centrelor populate și ale zonelor industriale în plină dezvoltare. Această situație a avut un 
impact negativ asupra activităților tradiționale din ría, în special asupra cultivării midiilor, a 
stridiilor și a altor produse din crustacee și fructe de mare. În prezent, stațiile existente de 
tratare nu fac față în general cererilor, în special în măsura în care în majoritatea zonelor nu 
există nicio separare prealabilă între apa de ploaie, care este abundentă în Galicia, și apele 
reziduale și menajere. Dl Regueira Gómez a făcut un apel la autorități pentru abordarea 
situației prin dialog și participare, lucrând împreună cu asociațiile pentru a reface valoarea 
ecologică a ría de Vigo și pentru a acorda prioritate refacerii sale prin intermediul unui plan 
de gestionare a deșeurilor și apei finanțat în mod corespunzător. O anexă documentată a fost 
prezentată membrilor, furnizând fotografii ale diferitelor presupuse „puncte negre” de-a 
lungul țărmurilor ría care au fost observate mai târziu în timpul turului de inspectare cu barca 
împreună cu autoritățile și petiționarii. Philippe Boulland amintește că, potrivit explicațiilor 
autorităților, aceste conducte nu mai sunt folosite, decât în caz de ploi torențiale pentru a 
evacua apele de curgere. Membrii nu au observat nicio evacuare pe parcursul vizitei. În plus, 
Philippe Boulland explică faptul că membrii, însoțiți de funcționari ai Guvernului din Galicia, 
experții și petiționarii, au realizat o călătorie de mai mult de două ore pe Ría de Vigo pentru 
inspectarea zonelor accesibile în acest mod și de interes pentru petiționari. Barca s-a apropiat 
de punctul de evacuare al conductei de deversare a apelor reziduale a actualei stații de tratare 
din Vigo, dar persoanele prezente nu au observat niciun efect asupra suprafeței mării. De 
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asemenea, mai multe dintre „punctele negre” au fost văzute de petiționarii aflați în barcă, deși 
la momentul respectiv nu a fost detectată nicio deversare de apă reziduală. Potrivit dlui 
Philippe Boulland, după obținerea de cunoștințe de primă mână referitoare la situație, 
problemele au fost abordate în mod corespunzător împreună cu primarul orașului Vigo și, 
ulterior, cu guvernul regional.

Reprezentând Asociația pentru apărarea brațului de mare din San Simon, Franco Antonio 
Lores a adus în atenția membrilor faptul că statutul localității, ca sit de importanță comunitară 
(SIC) din cadrul rețelei Natura 2000, nu a fost respectat. Dl Lores a denunțat, mai întâi, faptul 
că fabrica de făină de pește AUCOSA deversează apele reziduale direct în mare, o practică 
care a fost pusă în aplicare fără o procedură prealabilă de evaluare a impactului asupra 
mediului. În special pe timp de vară, reclamațiile privind mirosul neplăcut sunt foarte 
obișnuite. În al doilea rând, petiționarul a atras atenția asupra faptului că regiunea SIC la 
nivelul apei este amenințată de extinderea portului din Vigo, care are ca obiectiv facilitarea 
unui trafic mai intens al navelor de containere – niciuna dintre acestea nu a făcut obiectul unei 
proceduri corespunzătoare de evaluare a impactului asupra mediului care să fi luat în 
considerare vulnerabilitatea zonei protejate. Philippe Boulland subliniază că o hotărâre 
judecătorească a Curții Supreme din Galicia a confirmat legalitatea extinderii portului din 
Vigo. Petiționarul a avertizat cu privire la impactul dăunător al deplasării containerelor cu 
macarale imense și a mai adus în atenție faptul că, dat fiind declinul semnificativ al activității 
ca urmare a crizei, zonei degajate ar putea să i se dea alte întrebuințări, de exemplu, o parcare
pentru persoanele care vizitează zona naturală. În cele din urmă, petiționarul a pus sub semnul 
întrebării valabilitatea anumitor documente care au fost întocmite de sectoarele industriale 
vizate pentru justificarea activității lor.

Ricardo Prego, un om de știință în domeniul oceanografiei chimice din cadrul Consiliului 
Național Spaniol de Cercetare („Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, CSIC) și 
coautor al studiilor menționate anterior, a informat membrii cu privire la natura sistemului de 
circulație a apei din ría, în funcție de vânturile nordice, de flux și reflux și de fluxurile de apă 
la diferite temperaturi – apă dulce mai caldă care se varsă și apă mai rece de mare care intră, 
cu o intensitate de înlocuire a apei mai mare sau mai mică în funcție de anotimp. Acesta a 
măsurat modificările sedimentării metalelor toxice care au fost reduse în apropierea stațiilor 
de tratare, dar care înregistrează un nivel mai mare în alte zone. Acesta a identificat perioadele 
în care poluarea și contaminarea după ploi torențiale au condus la pomparea unor cantități 
mari de deșeuri netratate în ría, care cu timpul au condus la o acumulare de substanțe toxice în 
mâlul și sedimentele din zona ría. 

Ría din Vigo, Galicia, se bucură de cea mai mare productivitate și de rate de refacere mai 
rapide decât majoritatea celorlalte rías, regenerarea speciilor fiind estimată la 10 % peste 
medie. Cu toate acestea, ría a fost supusă unei presiuni din ce în ce mai mari ca urmare a 
creșterii populației și sporirii activității economice.

Alți petiționari au subliniat aceste puncte, în special Angeles Pequeño Prado și Eliseo Baluja, 
care au criticat extinderea stației de tratare a apei la gura râului Lagares, care, conform 
spuselor acestora, era în sine o zonă umedă protejată. Extinderea a fost respinsă de către 
autorități. Aceștia criticaseră deja stația inițială, aducând argumente potrivit cărora aceasta nu 
a funcționat corespunzător, în ciuda faptului că a beneficiat de o finanțare UE în valoare de 
30 de milioane de euro. În locul extinderii în mod considerabil a centrului de tratare existent, 
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având în vedere întregul impact negativ asupra zonei naturale înconjurătoare, precum și 
asupra zonelor rezidențiale și școlilor, petiționarii și-au exprimat sprijinul pentru un număr 
mai mare de stații de tratare de dimensiuni mai mici, inclusiv unele amplasate mai departe de 
ría pentru devierea apei reziduale. Petiționarii au adus argumente în favoarea creării unei 
rețele de colectoare proiectate pentru a evita cedarea întregii rețele de tratare, care în prezent 
are ca rezultat curgerea directă a unui amestec de apă de ploaie, ape reziduale și ape reziduale 
industriale în ría. Dna Pequeño Prado, fiica petiționarului care a adresat petiția inițială din 
1999, a prezentat modul în care aceștia nu au putut să își exprime opinia în mod direct atunci 
când problemele au fost discutate pentru prima oară cu autoritățile locale și regionale, deși au 
observat cum, de atunci, sursele de apă au fost deteriorate și păstrăvii, broaștele și alte 
animale din clasa amfibienilor au dispărut. Dna Pequeño Prado a făcut referire în special la 
distrugerea recentă, cu câteva zile înainte de vizita de constatare a faptelor și ca urmare a 
lucrărilor publice pentru extinderea stației, a întregii păduri din Amial sau Carrasqueira, un 
habitat protejat și cândva candidat pentru a deveni un sit de importanță comunitară (un proces 
care nu a avut niciodată succes). Mai mult, ea susține că pentru a face loc noii stații, anumite 
gospodării au fost expropriate și opiniile oamenilor au fost ignorate. Petiționara a contestat, de 
asemenea, datele experților științifici privind reînnoirea apei, susținând că o reînnoire 
completă durează între 5 și 8 ani conform expertului tehnic al asociației lor.

Membrii delegației s-au întâlnit apoi separat cu primarul orașului Vigo, dl Abel Caballero 
Alvarez. Primarii din Cangas, Moana, Soutomaior, Redondela și Vilaboa au fost, de 
asemenea, prezenți, dar nu au putut lua cuvântul din cauza limitărilor temporale.

Primarul a subliniat cât de vitală a fost ría pentru mijloacele de existență ale regiunii și modul 
în care Vigo s-a dezvoltat considerabil și rapid în jurul acesteia în ultima perioadă. Cu 
300 000 de locuitori, și 420 000 cu zonele industriale – și o populație mai mare în sezonul 
turistic –, primarul a recunoscut faptul că cerințele zonei din punctul de vedere al tratării și al 
gestionării deșeurilor nu au fost îndeplinite în perioada de timp corespunzătoare. Totuși acesta 
a subliniat că, de când este în funcție și împreună cu municipalitățile învecinate, s-au făcut 
eforturi mari pentru a rectifica situația și a îmbunătății mediul în orașul său și în zona ría. 
Acesta a atras atenția asupra stației de tratare a apei care este dezvoltată (șantierul a fost 
vizitat ulterior de delegație) cu ajutor financiar din partea UE din Fondul de coeziune: 112 
milioane de euro – 48,69 % din costul total. Philippe Boulland specifică, de asemenea, că 104 
milioane de euro – 45,37 % din costul total provine de la Xunta de Galicia, iar 14 de milioane 
de euro – 5,94 % din costul total de la orașul Vigo, astfel realizându-se o colaborare profundă 
a autorităților naționale, regionale și locale1.

Perioada de construcție pentru noua stație de tratare este de peste trei ani, iar instalația 
provizorie va începe să funcționeze la finalul acestui an. Proiectul noii instalații include cele 
mai noi caracteristici tehnologice și durabile din punct de vedere ecologic pentru tratarea 
biologică a deșeurilor și dezinfectarea sa. Primarul a informat, de asemenea, membrii cu 
privire la realizarea unei canalizări pentru ape reziduale cu o lungime de 150 de kilometri în 
municipalitate care separă apele menajere și apele reziduale de canalele pluviale. Prin aceasta 
și prin alte măsuri, primarul își evidențiază angajamentul de a curăța zona bazinului.

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. Acest document conține detalii 
tehnice importante privind stația de tratare aflată în construcție.
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Cu toate acestea, unii membri au contestat întârzierea în atingerea acestui stadiu – o problemă 
în care Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat printr-o hotărâre împotriva Spaniei 
în aprilie 2011 la finalul unei proceduri de constatare a nerespectării obligațiilor care a durat 
câțiva ani –, și lipsa implicării grupurilor locale de cetățeni în procesul de consultare – unul 
dintre petiționari este o asociație care a încercat să obțină astfel de măsuri timp de mai mult de 
20 de ani și include mulți experți și academicieni în componența sa.

Primarul a răspuns indicând faptul că stația de tratare și multe alte proiecte au necesitat toate 
cofinanțare din partea regiunii și a autorităților spaniole din Madrid și că nu a fost posibil, nici 
măcar în perioada de creștere economică, să se obțină prioritate pentru aceste măsuri – deși 
finanțarea UE a trebuit să fie solicitată de autoritățile spaniole centrale, iar acestea au ignorat 
timp de mulți ani această infrastructură esențială, preferând opțiuni aparent mai avantajoase 
din punct de vedere economic. Însăși stația de tratare a impus consiliului municipal mai mult 
de doi ani de negocieri pentru a ajunge la o decizie finală. Primarul a informat membrii că au 
fost realizate alte proiecte de mediu pentru curățarea plajelor, inclusiv a plajelor urbane, și 
îmbunătățirea calității apei, împreună cu dezvoltarea parcurilor naturale de pe insulele din 
zona ría de Vigo și refacerea dunelor. Acesta a fost de părere că extinderea portului din Vigo 
nu necesita o evaluare a impactului asupra mediului, având în vedere daunele reduse posibile 
aduse mediului într-o zonă deja poluată cu metale grele timp de peste un secol. Philippe 
Boulland observă că așa ceva se întâmplă în orice port cu trafic maritim intens.

Membrii au vizitat o expoziție bine explicată a noii stații de tratare, zona stației existente și 
noua zonă în construcție, întâlnindu-se cu câțiva localnici care s-au plâns chiar și acum de 
mirosurile neplăcute din cartierul lor care provin de la instalațiile existente. Potrivit dlui 
Philippe Boulland, nu erau perceptibile mirosuri neplăcute. Angelika Werthmann și Tatjana 
Ždanoka amintesc plângerile altora potrivit cărora stejari bătrâni și alți copaci au fost distruși, 
iar case au fost expropriate (în unele cazuri sub pretextul dispozițiilor din Ley de Costas din 
1988), cu intenția de a construi noua stație ulterior.

Petiționarii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că apa de ploaie era în continuare 
amestecată cu apele reziduale și menajere, iar gurile de deversare erau în permanență 
murdare, fiind dăunătoare sănătății. Potrivit lui Philippe Boulland, au fost luate în considerare 
toate observațiile de către autorități care au explicat că noua stație de tratare a apelor reziduale 
îndeplinește standarde mai moderne în ceea ce privește tratamentul și că va avea capacitatea 
de a trata toate apele reziduale, ținând seama și de nivelurile crescute din timpul ploilor 
torențiale. În cele din urmă, unii membri au evidențiat necesitatea dialogului între autorități și 
petiționari și au solicitat primarului orașului Vigo o întrunire.

Întâlnirea cu autoritățile regionale din Galicia, Santiago de Compostela

Delegația s-a deplasat în Santiago de Compostela pentru reuniuni cu ministrul responsabil cu 
mediul, dezvoltarea teritorială și infrastructura, dl Augustín Hernández Fernández de Rojas, și 
ministrul responsabil cu afacerile rurale și marea, Rosa Quintana Carballo, însoțiți de 
demnitari și experți.
Timp de peste două ore, membrii au participat la o serie de prezentări și schimburi de 
experiență foarte deschise și cu caracter informativ prin care autoritățile regionale au răspuns 
la preocupările exprimate de unii membri, care au retransmis explicațiile prezentate mai 
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devreme de petiționari.

Ministrul a luat cuvântul, informând membrii că Planul de gestionare a Galiciei costiere și 
fluviale – o cerință esențială a Directivei-cadru a UE privind apa –, a fost în cele din urmă 
aprobat în septembrie 2012, de asemenea, sub presiunea unei hotărâri a Curții de Justiție a 
Uniunii Europene care a condamnat Spania pentru faptul că nu a pus în aplicare legislația UE, 
deși ar fi trebuit să facă acest lucru cu câțiva ani înainte. Galicia este în continuare numai cea 
de-a doua Comunitate autonomă din Spania care a procedat în acest fel.

Ministrul a demonstrat respectarea angajamentului autorităților din Galicia de a rectifica 
situația care, în ceea ce privește gestionarea apelor reziduale, a condus la încălcări grave ale 
legislației UE în decursul anilor. Acesta a descris planurile guvernului său până în 2015, care 
implică construcția stațiilor de colectare și pompare și asigurarea conformității pe deplin cu 
Directiva privind gestionarea apelor reziduale. El a evidențiat importanța programului de a 
gestiona apele reziduale și de a îmbunătăți mediul care trebuia să atragă mai mulți turiști, să 
dezvolte sectorul acvaculturii și să asigure mai multe locuri de muncă. Planurile sunt stabilite 
pentru curățarea rías folosind modelarea IT și metode de monitorizare suplimentare pentru 
cele mai vulnerabile zone. Majoritatea părților din rías se aflau în stare excelentă, iar 
producția de crustacee a fost de înaltă calitate, asigurând locuri de muncă pentru 8 000 de 
persoane, dar altele au fost degradate și trebuie curățate. Acesta a subliniat faptul că, în acest 
context, continuarea finanțării din partea UE este o componentă esențială, asemenea punerii în 
aplicare efective a principiului „poluatorul plătește”.

Funcționarii au descris clasificarea rías în zone cu valori A, B și C1, pe baza datelor 
monitorizării săptămânale a calității apei din 134 de zone de control pentru a asigura calitatea 
producției de crustacee și acvaculturii, pe lângă controalele tehnice și sanitare care acoperă 
întreaga zonă de coastă și plajele. Rezultatele sunt disponibile pe site-ul Institutului tehnologic 
pentru controlul mediului marin al ministerului („Instituto Tecnolóxico para o control do 
medio mariño”, INTECMAR2) și sunt comunicate asociațiilor de pescari. Acesta a indicat 
faptul că directivele UE relevante pentru calitatea apei conchilicole sunt, prin urmare, 
respectate în întregime3. Din cele 134 de zone monitorizate în prezent pe baza biotoxinelor, a 
nivelurilor microbiologice, a nivelurilor de poluare chimică și cu hidrocarburi, 33 (sub 
24,63 %) au fost clasificate în „clasa A”, permițând vânzarea directă a crustaceelor capturate 
în aceste zone pentru consum uman și, astfel, asigurând venituri mai mari pentru producători 
și economia locală4. Pe de altă parte, 85 de zone sunt clasificate în „clasa B” (63,43%), 
impunând tratarea crustaceelor într-un centru de purificare înainte de introducerea pe piață, 
pentru îndeplinirea standardelor de sănătate, iar în cele din urmă 16 zone sunt clasificate în 
„clasa C” (11,94 %), ceea ce impune producătorilor să supună crustaceele pentru o perioadă 
lungă de timp tratamentelor termice sau microbiologice. Philippe Boulland subliniază că, în 
perioada 2009-2013, 31 de zone s-au îmbunătățit (cu o suprafață de 212,18 km2), iar 9 s-au

                                               
1 Clasificarea este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind 
produsele de origine animală destinate consumului uman.
2 http://www.intecmar.org/
3 Documentația integrală a fost furnizată de minister membrilor delegației privind delimitarea diferitelor zone și 
rezultatele monitorizării.
4 Pentru Angelika Werthmann și Tatjana Ždanoka este de reținut că din cele 134 de zone monitorizate în prezent, 
numai 33 (sub 25 %) au fost încadrate în „clasa A”.
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înrăutățit (cu o suprafață totală de 8,37 km2).
În plus, Philippe Boulland subliniază că, în documentația depusă, autoritățile regionale au 
indicat faptul că eforturile depuse în domeniul salubrității și al tratării au un impact pozitiv 
asupra clasificării, cu îmbunătățiri de 25,2 % înregistrate în ultimii patru ani în zone de 
producție de moluște bivalve.  În plus, autoritățile au evidențiat nivelul de funcționare 
excelent al INTECMAR, ratificat de DG SANCO din cadrul Comisiei Europene în „Raportul 
final al unui audit realizat în Spania în 10-21 octombrie 2011”, concluzionând că „[s]istemul 
de control implementat în Galicia, care asigură 96 % din producția națională de moluște 
bivalve, este în conformitate cu legislația UE”.

Principala preocupare exprimată de unii membri în schimburile care au urmat a făcut referire 
la decalajul dintre informațiile și datele care au fost comunicate de autorități, în comparație cu 
percepția diferiților petiționari. Trebuie menționat, de asemenea, că petiționarii au reclamat în 
mod repetat dificultățile în accesarea informațiilor și a datelor, în ciuda faptului că, potrivit 
dlui Philippe Boulland, autoritățile au clarificat că site-ul INTECMAR are peste 7 000 de 
utilizatori unici și primește lunar 1 milion de cereri de informații, notificând toate rezoluțiile 
anunțate care țin de schimbări în zonele de producție.

Autoritățile au recunoscut aceste preocupări și au subliniat din nou îmbunătățirile 
considerabile care au avut loc și care erau în curs de desfășurare și care au implicat în mod 
semnificativ devierea apei reziduale departe de ría și în stații de tratare, al căror număr a 
crescut considerabil în ultimii 15 ani, chiar dacă ocazional au existat probleme de întreținere. 
Cu toate acestea, autoritățile au subliniat absența riscurilor majore pentru pescuit și pescuitul 
de crustacee, susținând că peste 99 % din apa din jurul ría din O Burgo, pe care delegația o va 
vizita în ziua următoare, este purificată în mod corespunzător.

Unii membri au răspuns apoi, punând întrebări despre nivelurile de poluare industrială și cu 
materiale toxice în sedimentare în apropierea porturilor și zonelor industriale despre care se 
spune că sunt de 10-15 ori mai mari decât limitele acceptabile în mare conform Consiliului 
Național Spaniol de Cercetare („Consejo Superior de Investigaciones Científicas”, CSIC). 
Alții au dorit să afle ce planuri sau proiecte au existat pentru extragerea și curățarea mâlului și 
sedimentelor care contaminează majoritatea părților rías – vizitate de delegație ulterior.

Ministerul a răspuns subliniind modul în care UE a avut un rol decisiv în a permite 
autorităților să furnizeze rezervoare de furtună și instalații de purificare în regiune pentru a 
preveni poluarea căilor navigabile, inclusiv bazinul Lagares.
Philippe Boulland observă că, potrivit autorităților, diferențele de opinii dintre petiționari și 
autorități în ceea ce privește îmbunătățirile relevante și planurile actuale sunt cauzate de faptul 
că autoritățile sunt mai stricte și transparente în controlul și publicarea datelor decât au fost în 
trecut, de faptul că reglementările privind utilizările apei sunt în schimbare și mai exigente, iar 
societatea este mai conștientă decât în trecut. În orice caz, acestea subliniază că poluarea a 
scăzut în mod evident datorită construirii progresive de sisteme de tratare a apelor și a 
intensificării controlului asupra emisiilor industriale.

Întâlnirea cu petiționarii, stația REGANOSA (Ría de Ferrol)

Delegația a mers la situl unui terminal GNL și la o stație de regazeificare care au fost 
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construite în apropiere de Mugardos, Ferrol1. Populația locală și-a exprimat preocuparea, nu 
numai din cauza situației terminalului în sine care, conform informării lor către membri, a fost 
construit ilegal acolo în măsura în care o decizie a Curții Supreme din 2008 nu a fost 
respectată. Philippe Boulland subliniază că legalitatea autorizației de construcție a stației 
Reganosa a fost confirmată de o hotărâre a Curții Supreme de Justiție din Madrid din 
12 noiembrie 2012 și de Curtea Supremă de Justiție din Madrid la 30 aprilie 2013. Într-adevăr 
petiționarii au indicat faptul că planurile au fost elaborate pentru ca terminalul să fie situat 
într-o zonă mai îndepărtată, și anume portul extern desemnat găzduirii celor mai periculoase 
și perturbatoare activități industriale, dar planurile s-au schimbat fără un proces adecvat de 
consultare. Acest lucru are implicații în ceea ce privește punerea în aplicare corectă a 
Directivei EIM, precum și a Directivei IPPC. Anumiți petiționari au reclamat faptul că, în 
plus, schimbarea amplasamentului a fost convenită ca urmare a influenței necorespunzătoare a 
speculanților privați urbani, și nu pe baza interesului public. Philippe Boulland subliniază că 
această afirmație a fost făcută fără nicio probă.
Stația, care găzduiește până la 150 000 t sau 1 800 m3 de gaz, adică 2 gigatone echivalent, este 
amplasată în prezent la 100 de metri depărtare de cele mai apropiate case și numai la 1 km 
distanță de orașul Ferrol. Aceștia reclamă faptul că apa din ría este folosită la fața locului fără 
un tratament adecvat, o cantitate estimată la aproximativ 1 000 t/zi. 
Philippe Boulland subliniază că responsabilii Reganosa, autoritățile, precum și Comisia 
Europeană consideră că toate probele arată că normele de temperatură și de calitate sunt 
respectate în împrejurimile stației.

Petiționarii au denunțat lipsa dispozițiilor pentru evacuarea de urgență în eventualitatea unui 
accident în cadrul sitului, o declarație pe care autoritățile regionale au contestat-o mai târziu. 
De fapt, potrivit dlui Philippe Boulland, autoritățile au subliniat că stația de urgență a fost 
aprobată în temeiul reglementărilor în vigoare. În ceea ce privește aspectele legale ale 
amplasării stației de regazeificare, au indicat, de asemenea, că acestea au fost rezolvate pe 
cale judiciară, astfel cum a înțeles Comisia Europeană. În special, Philippe Boulland 
subliniază că hotărârea Curții Supreme de Justiție din Madrid, 12 noiembrie 2012, a confirmat 
că procesarea ecologică a proiectului și amplasarea în Mugardos prezintă „condiții de 
adăpost”, „intensificare” și „eficacitate”, ceea ce face adecvată instalația.
Unii membri au fost cu toate acestea alarmați la vederea unui număr de case foarte aproape de 
terminal, care sunt umbrite de rezervoarele din beton care conțin gaz, nu departe de țărmul ría. 
Philippe Boulland observă că unele case au fost cumpărate și achiziționate de stația Reganosa. 
Petiționarii au denunțat faptul că niciun plan clar de urgență nu a fost elaborat pentru navele 
de transport de gaze, care la reflux se blochează pe partea interioară a ría. Petiționarii afirmă 
că suferă, de asemenea, din cauza mirosului neplăcut de gaz emanat de sit, în funcție de 
direcția vântului. Potrivit dlui Philippe Boulland, nu era perceptibil niciun miros în zonă. 
Petiționarii au susținut în cele din urmă că instalația nici măcar nu este necesară, dată fiind 
existența unei conducte de gaze folosite deficitar care face legătura cu instalația din Tui, în 
Portugalia de Nord. Philippe Boulland amintește că autoritățile au subliniat că stația Reganosa 
este necesară, în plus față de respectiva conductă, pentru alimentarea cu energie a Galiciei.

Întâlnirea cu petiționarii, Ría do Burgo

                                               
1 Petiția nr. 1322/2007.
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Membrii au mers de-a lungul zonei de promenadă a ría din O Burgo și la un pod de îmbarcare 
unde adâncimea mâlului era de aproape 2 metri, astfel cum a fost măsurată la fața locului. În 
mod evident construcția zonei de promenadă și a clădirilor înconjurătoare a impus investiții 
financiare considerabile, însă se pare că nu s-a acordat niciun fel de atenție coastei sau 
mediului ría din această zonă. La un alt punct, coborând scările în haine de protecție, o 
persoană s-a afundat foarte repede până la coapse în mâl și a reușit să iasă din mâlul în care se 
scufundase cu dificultate și numai acordându-i-se un ajutor considerabil. Philippe Boulland 
subliniază că totuși zona respectivă se află la o distanță considerabilă de zona conchilicolă și 
piscicolă. Membrilor li s-a spus că anterior o persoană a murit în apropiere prin înec, neputând 
să se salveze din cauza fluxului mării. Potrivit dlui Philippe Boulland, alte dovezi au arătat că 
bărbatul se afla foarte departe de zona autorizată pentru „marisqueros”.

Pe vremuri, ría se întindea pe o distanță de 1,2 km2 de nisip alb, fin. În prezent, majoritatea 
zonei este plină de nămol – potrivit dlui Philippe Boulland, aceasta este verificată numai în 
zona vizitată. Potrivit lui Angelika Werthmann și Tatjana Ždanoka, adâncimea este în medie 
de 1.10 metri. Petiționarii susțin faptul că recuperarea calității ría implică atât un interes 
ecologic, cât și unul economic. Astfel cum specifică Philippe Boulland, potrivit documentelor 
furnizate de Confraría de Pescadores A Coruña, ocuparea forței de muncă în sectorul 
pescuitului din zonă a scăzut în ultimii 45 de ani de la 2 600 de persoane la doar 150. 
Autoritățile au susținut că volumul total de nămol rezidual a scăzut, iar Philippe Boulland 
amintește că acestea au menționat, de asemenea, că numeroase bancuri conchilicole s-au 
îmbunătățit de la clasa C în 2010 la clasa B în 2012, ceea ce înseamnă că se îmbunătățește 
calitatea apei.
În ciuda acestui fapt, petiționarii indică o invazie treptată a unor zone mai mari din cadrul 
zonelor de pescuit pentru moluște și midii. În 2007, de la o zi la alta, toată activitatea de 
pescuit din sector a încetat și 150 de „mariscadores” locali și-au pierdut modul de a-și câștiga 
existența deoarece zona a fost retrogradată, fiind retrogradată de autorități ca zonă C1. 
Asociația a solicitat un plan de regenerare pentru restabilirea integrității ecologice a zonei care 
în trecut a fost un loc de o mare frumusețe, favorabil, de asemenea, unei flore și faune bogate, 
precum și unui număr mare de specii de păsări migratoare, o mare parte dintre acestea 
diminuându-se în prezent. Ca răspuns la cererile petiționarilor, autoritățile regionale au 
observat că în ultimii ani au fost plătite subvenții publice pentru a completa pierderea 
veniturilor ca urmare a reducerii activităților de pescuit. 

Membrii au reușit să se îmbarce pe o plută a unui pescar pentru a examina zone de pe apă. 
Philippe Boulland explică faptul că petiționarii au refuzat accesul autorităților în barcă, deși 
spațiul era limitat. Petiționarii par indignați de această situație, deși par, de asemenea, să se fi 
resemnat în prezent, după ani în care autoritățile nu au acționat. Potrivit lui Angelika 
Werthmann și Tatjana Ždanoka, este ca și când oamenii au renunțat să spere că vor vedea 
vreodată curățată zona respectivă.

Unii membri au interogat autoritățile cu privire la aceste condiții și le-au întrebat care sunt 
măsurile specifice care pot fi luate în legătură cu această problemă care a fost neglijată de 
atâta timp: aceștia au avut întrebări, de asemenea, cu privire la compoziția pământului noroios 
și a mâlului, deoarece petiționarii se tem că întreaga zonă a fost contaminată semnificativ. 
Președintele Asociației locuitorilor din O Burgo a vorbit despre temerile sale cu privire la 

                                               
1 Arhivele Çonfraría de Pescadores A Coruña. 13 februarie 2013. Petiția nr. 922/2010.
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siguranța copiilor în zonă din cauza noroiului și a toxicității coastei. Acesta susține că în 
fiecare zi poluarea face ría mai puțin productivă și mai murdară pentru scăldat. Situația 
necesită măsuri urgente și substanțiale ca zona să mai aibă vreo șansă de regenerare și de 
recuperare a clasificărilor „A” pentru zonele sale de producție a fructelor de mare. Philippe 
Boulland subliniază că, pentru toate acestea, de acum sunt accesibile noi zone de pescuit.

Unii membri și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a părut a fi o reacție excesiv de 
pasivă din partea autorităților cu privire la problema acumulării unei sedimentării atât de 
adânci. Stațiile de tratare a apelor reziduale erau esențiale și ar fi trebui să existe într-un 
număr adecvat în raport cu populația și baza industrială și în conformitate cu Directiva privind 
tratarea apelor urbane reziduale (Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991), acest 
lucru fiind departe de a fi sigur înainte.

Philippe Boulland adaugă că autoritățile au afirmat că lucrările executate în zonă permit, în 
prezent, o gestionare adecvată a 99,14 % din totalul apelor reziduale și pluviale generate în 
zonă pentru tratare la noua stație din Bens, care este deja în funcțiune și care a îmbunătățit 
clasificarea straturilor conchilicole. În plus, Philippe Boulland amintește că au fost deja 
stabilite noi investiții pentru a îmbunătăți în continuare eficacitatea sistemului de canalizare, 
iar un studiu al nămolului din estuar a fost întreprins pentru a se decide cu privire la 
tratamentul care ar trebui aplicat. De asemenea, el observă că autoritățile și-au exprimat 
dezacordul ferm față de atitudinea petiționarilor în ceea ce privește chestionarea valabilității 
analizelor asupra crustaceelor, întrucât acestea au fost efectuate de un organism precum 
Intecmar care este un reper veritabil la nivel internațional în acest domeniu. În plus, el 
amintește că un studiu privind nămolul este în prezent în curs de desfășurare de către 
Ministerul Lucrărilor Publice și Transportului și că autoritățile amintesc, de asemenea, că 
există un plan de salubrizare pentru ria del Burgo.

Concluzii și recomandări

Misiunea s-a concentrat asupra problemelor ridicate de petiționari care în mod inevitabil au 
vizat părți ale rías din Galicia afectate în mod deosebit de poluare și contaminare, după mulți 
ani în care autoritățile responsabile – atât naționale, cât și regionale și locale –, s-au complăcut 
în această situație. Acestea au fost influențate de evoluția rapidă a urbanizării și 
industrializării care nu au fost însoțite de suficiente măsuri pentru protejarea mediului și 
asigurarea gestionării corecte a deșeurilor. 

 Membrii recunosc că s-au depus eforturi în domeniul salubrității de către autoritățile 
publice și că acestea au dus la îmbunătățiri în cadrul mai multor zone. De asemenea, 
membrii recunosc, în termeni mai generali, progresele considerabile înregistrate din 
anii 1980, când Galicia dispunea numai de o singură stație de tratare a apelor 
reziduale, în comparație cu 151 de stații în prezent, cu o capacitate de minimum 
2000 h-e.

 Membrii doresc să sublinieze că în alte părți din rías persistă o industrie înfloritoare a 
fructelor de mare. Cu toate acestea, starea excelentă a acestor zone este posibil 
amenințată dacă nu se ia nicio acțiune în regim de urgență pentru a se rezolva unele 
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probleme aduse în discuție în prezentul raport.

 Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene împotriva Spaniei au asigurat prima 
măsură cu privire la gravitatea încălcărilor și întârzierile în punerea în aplicare a 
directivelor UE. Pe parcursul vizitei lor, membrii au putut observa că autoritățile 
competente au realizat îmbunătățiri și au depus eforturi pentru a îmbunătăți calitatea 
apei și a combate poluarea. Membrii au constatat totuși că apele pluviale nu erau încă 
tratate efectiv în Vigo, dar că stația Vigo-Lagares, în curs de construcție, ar trebui să 
rezolve preocupările privind tratarea apelor pluviale.

 Gestionarea apelor reziduale în această regiune necesită o abordare holistică, 
coordonată și cuprinzătoare pentru a permite activităților de acvacultură, pescuit și de 
agrement să înflorească și să prospere. Aceasta necesită investiții de capital uman și 
financiar.

 Stația din REGANOSA a primit toate autorizațiile necesare pentru activitățile sale. 
Membrii au observat o anumită proximitate față de unele case.

 În O Burgo, unii membri au fost șocați de mâlul adânc care s-a acumulat și care a 
influențat într-un mod negativ activitățile zilnice ale oamenilor, precum și ocuparea 
forței de muncă la nivel local. Trebuie adoptate măsuri pentru a se asigura calitatea 
apei, în vederea respectării celor mai bune standarde europene.

 Membrii sunt mulțumiți că autoritățile regionale își dau seama că poluarea amenință 
economia locală bazată pe fructe de mare și că autoritățile și-au luat angajamentul să 
împiedice o deteriorare suplimentară. Membrii le încurajează în sensul unor investiții 
mai active pentru realizarea acestui obiectiv.

 Ría din O'Burg trebuie să fie curățată imediat prin activități de dragare masive și 
organizate în majoritatea golfurilor și a brațelor de mare afectate. De asemenea, este în 
interesul populației locale, al dezvoltării economice și al regenerării ulterioare a zonei 
să se realizeze analize științifice ale mâlului și ale evacuării sale. 

 Autoritățile regionale și locale ar trebui să încerce în mod activ să lucreze mai mult cu 
comunitățile și asociațiile locale ale societății civile care și-au luat la rândul lor 
angajamentul, pentru îmbunătățirea mediului și asigurarea cooperării în mod 
pragmatic și practic cu acestea. Membrii sunt convinși că acest lucru este posibil și 
necesar în circumstanțele constatate în zonele vizitate și că există bunăvoință pentru 
promovarea în mod activ a regenerării unor sectoare ale rías.

 Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită, în discuțiile sale cu autoritățile spaniole 
privind cooperarea financiară și tehnică viitoare prin intermediul fondurilor de 
coeziune (până la sfârșitul anului 2013) și al fondurilor structurale (FEDER și FSE), să 
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asigure sprijinul financiar necesar care ar permite regiunii Galicia să stabilească într-
un mod mai eficient prioritatea programelor și a proiectelor în beneficiul curățării rías 
și al hinterlandului lor, pentru îmbunătățirea substanțială a gestionării apelor reziduale 
și pentru restabilirea în mod efectiv a frumuseții naturale a zonelor de coastă.

Recomandări

În Vigo

Mulțumește petiționarilor că, începând cu 1999, au apelat la Comisia pentru petiții în ceea ce 
privește aspectul calității apelor în Galicia;

Regretă întârzierea autorităților spaniole în ceea ce privește respectarea articolelor 3 și 4 din 
Directiva 91/271/CEE și a articolului 5 din Directiva 79/923/CEE, remediată prin 
conformitatea cu legislația europeană în portul Vigo, datorită eforturilor autorităților din 
Galicia de la toate nivelurile; 

Dorește ca finanțările acordate de Uniunea Europeană să fie orientate în continuare către 
cercetare și eforturi de menținere a unei bune calități a apei, indiferent dacă este în avantajul 
industriei sau al consumului local;

Subliniază eforturile depuse de diversele autorități competente în materie de îmbunătățire a 
cantității de ape conchilicole și a epurării apelor uzate din aglomerațiile cu peste 15 000 de 
locuitori;

Consideră că stația existentă din Vigo nu respectă îndeajuns nevoile populației locale; Prin 
urmare, consideră că noua stație de tratare din Vigo-Lagares în curs de construcție reprezintă 
o soluție pentru tratarea apelor reziduale, prin capacitatea de tratare a 800 000 echivalent-
locuitori pentru o aglomerație estimată în perioada estivală la 466 230 de persoane; Atrage 
atenția, de asemenea, asupra existenței stațiilor de tratare din Vigo-Teis, Redondela, Arcade-
Soutomaior, Vilaboa, Moana și Cangas, care cresc capacitatea de tratare la 924 821 de 
locuitori, care este aproape de două ori mai mult decât numărul de locuitori din portul Vigo;

Consideră că noua stație de tratare va avea o capacitate suficientă pentru a face față fluxului 
de debite pe timp de ploi torențiale și va evita deversările de ape netratate din cauza 
capacității reduse a actualei stații de tratare actuale din Vigo; Adaugă că stația de tratare din 
Vigo în curs de construcție va respecta standardele cele mai moderne în materie de tratare a 
apelor reziduale, luând în calcul cerințele riveranilor privind, de exemplu, limitarea 
mirosurilor neplăcute în interiorul stației sau încadrarea acesteia în peisaj; 

Dorește să fie respectat termenul-limită de 31 decembrie 2015 pentru terminarea lucrărilor la 
stația de tratare;

Regretă punerea în discuție de către anumiți petiționari a cifrelor și a datelor furnizate de 
Institutul Tehnologic pentru Control al mediului marin din Galicia (INTECMAR); având în 
vedere că raportul Oficiului Alimentar și Veterinar al Regatului Spaniei din octombrie 2011 
citat în raportul DG SANCO (2011-8881) reamintește că „sistemul de control implementat în 
Galicia, care asigură 96 % din producția națională de moluște bivalve, este în conformitate cu 
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legislația UE”;

Reamintește, astfel cum solicită anumiți petiționari, că planul de amenajare a litoralului 
aprobat de Consiliul Guvernului Regional din Galicia la 10 februarie 2011 prevede politici de 
dezvoltare teritorială și urbană care țin cont de durabilitatea resurselor naturale și că a fost 
descris în Programul Organizației Națiunilor Unite pentru Așezările Umane (ONU-Habitat), 
ca incluzând „bune practici ecologice”; 

În Ferrol

Observă că stația REGANOSA a obținut toate autorizațiile administrative necesare pentru 
construirea și exploatarea terminalului, în special autorizația administrativă prealabilă și un 
aviz favorabil privind impactul asupra mediului al terminalului emis la 11 iunie 2001,
autorizația de exploatare a terminalului eliberată la 13 februarie 2014 și, în cele din urmă, 
actul de punere în funcțiune din 7 noiembrie 2007;

Observă respingerea de către justiția spaniolă a tuturor procedurilor judiciare intentate 
împotriva stației REGANOSA de către solicitanți, cu excepția acțiunii introduse împotriva 
modificării planului de urbanism al localității Mugardos, modificare acceptată, de altfel, la 
13 iunie 2012, printr-o nouă procedură administrativă conform cerințelor hotărârii Curții 
Supreme din 12 mai 2012;

Constată că Comisia Europeană a confirmat respectarea tuturor obligațiilor legale de către 
stația REGANOSA, în special, respectarea obligațiilor de mediu;

Ia act de îngrijorările petiționarilor privind accesul navelor transportatoare de gaz la situl 
REGANOSA și reamintește că navele transportatoare Q-FLEX, care erau cele mai mari nave 
de acest tip din lume până în 2010, sunt autorizate să pătrundă în terminal, conform 
standardului de proiectare ROM 3.1-99; 

Ia cunoștință de îngrijorările anumitor riverani cu privire la posibilitatea unui accident la stația 
REGANOSA; Consideră totuși că proceduri de evacuare și măsuri de intervenție în cazul unei 
reacții în lanț în caz de accident industrial au fost realizate, astfel cum reamintește Comisia 
Europeană;

Adaugă faptul că populația locală și serviciile de urgență au fost implicate în elaborarea 
planului de urgență externă, precum Asociația pensionarilor „Pinabeta”, Asociația riveranilor 
„Casas Baratas”, Casino Mugardes, Asociația pescarilor din Mugardos, echipa de fotbal 
oficială din Galicia și mai multe școli;

Regretă că anumiți riverani au refuzat, prin intermediul unei scrisori publicate în cotidianul El 
Pais din 14 august 2008, să participe la reuniunea de informare organizată de REGANOSA;

Recomandă riveranilor care consideră că au fost ținuți departe de informațiile privind situl să 
se înscrie pentru o vizită gratuită organizată de REGANOSA, la adresa de email 
comunicacion@reganosa.com; Reamintește că, în al doilea semestru din 2007 și în 2012, 
peste 5 000 de persoane au vizitat stația (dintre care numeroși studenți);
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În Burgo

Recunoscând faptul că membrii au vizitat numai o mică parte din portul Burgo, recomandă 
autorităților să trateze cât mai rapid posibil acumularea de nămol din portul Burgo;

Subliniază că rezultatele analizelor în curs efectuate asupra nămolului, precum și detaliile 
proiectelor privind înlăturarea nămolului au fost făcute publice de CEDEX (Centrul de studiu 
și de experimentare a lucrărilor publice), subordonat Ministerului Lucrărilor Publice și 
Transporturilor, și că vor fi luate măsuri adecvate de extracție conform compoziției chimice a 
nămolului, cu scopul de a nu contamina apa de suprafață;

Recomandă autorităților să nu își diminueze eforturile privind îmbunătățirea calității apei;

Solicită investiții în măsuri de îmbunătățire a calității apei și, în special, de extracție a 
nămolului și de tratare a părții sale poluate;


