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Úvodné poznámky

Rías sú v Galícii životne dôležité pre existenciu a prežitie regiónu ako miesta prírodných krás, 
populačné centrá a nezastupiteľné zdroje príjmov z priemyslu, rybárstva, akvakultúry 
a turistického ruchu. Vzhľadom na zrýchlenie vývoja miest a rozvoj priemyslu sa ekologická 
a environmentálna integrita rías dostala v posledných desaťročiach pod silný tlak.

Strategická poloha a geologický a geomorfologický charakter rías pritiahli do tejto oblasti 
obyvateľov a zároveň poskytli bezpečné útočisko lodiam a člnom, čo malo pozitívny vplyv 
na sociálny rozvoj vnútrozemia. S rías sa spája existencia mesta Santiago de Compostella, 
ktoré je tretím najdôležitejším centrom kresťanského náboženstva na svete a politickým 
sídlom galícijského regiónu, a obchodného a priemyselného mesta Vigo.

V hornej a dolnej Galícii sa nachádza približne šestnásť rías a účastníci tejto prieskumnej 
návštevy preskúmali sťažnosti a obavy miestnych obyvateľov týkajúce sa úrovne znečistenia 
rías v oblasti mesta Vigo (vrátane Ensenada de San Simón, čo je územie sústavy Natura 2000) 
a O Burgo, na základe petícií predložených Európskemu parlamentu1. Prebehli aj neformálne 
stretnutia s autormi petícií z oblastí niektorých iných rías (Ferrol), na ktorých mohli 
predostrieť svoje sťažnosti. Týmito petíciami sa bude výbor dôkladnejšie zaoberať 
v budúcnosti.

Rovnako ako všetky ostatné členské štáty EÚ, aj Španielsko je povinné rešpektovať 
a vykonávať smernice EÚ. Počas návštevy mali členovia delegácie Výboru pre petície 
osobitný záujem overiť si tvrdenia autorov petície, že viaceré dôležité smernice vrátane 
rámcovej smernice o odpade, rámcovej smernice o vode, smernice o čistení komunálnych 
odpadových vôd, smernice o mäkkýšoch, smernice o integrovanej prevencii a kontrole 
znečisťovania životného prostredia (Seveso), smernice o biotopoch a smernice o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie neboli riadne vykonané zo strany celoštátnych a regionálnych 
orgánov. Členovia delegácie mali preto osobitný záujem stretnúť sa aj s predstaviteľmi 
príslušných zodpovedných orgánov na regionálnej a komunálnej úrovni, aby sa od nich 
dozvedeli, ako riešia problematické otázky a aké prijímajú opatrenia na zabezpečenie 
dodržiavania právnych predpisov EÚ. 

Európska komisia skutočne začala voči Španielsku, ako aj voči mnohým iným európskym 
štátom viacero konaní o porušení predpisov týkajúcich sa nedodržiavania viacerých z týchto 
smerníc. Na základe týchto konaní Európsky súdny dvor zistil, že Španielsko skutočne 
nedodržiava smernicu o mäkkýšoch (Vec C-26/04 z roku 2005), smernicu o čistení 
komunálnych odpadových vôd (Vec C-343/10 z roku 2011) a rámcovú smernicu o vode (Vec 
C-403/11 z roku 2011).

Po prvé, aby bolo možné pochopiť, prečo je ekológia rías také krehká a problematická, treba 
najprv presne vymedziť pojem ría. Ría je úzky záliv (fjord) prenikajúci do vnútrozemia, ktorý 
sa vytvorí trvalým zatopením údolia následkom zvýšenia úrovne morskej hladiny – ide o ostro 
vrezané údolie rieky s pohyblivou zónou ústia v závislosti od klimatických zmien a sily 
vodných prúdov. V rías v Galícii sa len vnútorná časť môže považovať za ústie (tzv. estuár), 
keďže hlavné procesy typické pre ústia riek (inými slovami, interakcia medzi morskou vodou 
a vodou prichádzajúcou z rieky) sú obmedzené do vnútorných, relatívne malých brakických 

                                               
1 Zoznam preskúmaných petícií: pozri program a prílohy.
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zón1. Philippe Boulland zdôrazňuje, že hĺbkové zóny rías majú viac riečny ako morský 
charakter a vyskytujú sa v nich usadeniny a bahno.

Vzhľadom na svoju uzavretosť, premenlivý prietok a faktor prílivov a odlivov sú rías 
náchylné na znečistenie. Podľa odborníka spomedzi autorov petície trvá sedem až tridsať dní, 
kým voda pretečie cez ría a vytečie do mora.

Autori petície sú mimoriadne znepokojení existenciou toxického odpadu vrátane PCB 
a ťažkých kovov, ktoré sa údajne našli v usadeninách v rías a ktoré pochádzajú z odpadu 
vypusteného z priemyselných podnikov, ktorý nebol vyčistený ani bezpečne uložený, a tiež 
z organického odpadu z nevyčistených splaškov z domácností. Táto skutočnosť nevyvoláva 
len zdravotné obavy, ale má zároveň vplyv predovšetkým na rybolov na miestnej úrovni, 
na morské plody a na priemysel akvakultúry, od ktorého závisí živobytie tisícov ľudí. 
Philippe Boulland však zdôrazňuje, že v posledných rokoch nastali mnohé zlepšenia v oblasti 
úpravy priemyselných a reziduálnych odpadových vôd.

Poslanci vyjadrujú hlboké uznanie autorom petície, ako aj politickým predstaviteľom a ich 
technickým pracovníkom, ktorí výrazne uľahčili prácu delegácie a preukázali veľa dobrej vôle 
a odhodlania, pokiaľ ide o vyriešenie otázok, o ktoré vyjadrili niektorí poslanci záujem. 
V rámci tohto pracovného dokumentu je takmer nemožné využiť celé to obrovské množstvo 
dodatočných dokumentárnych informácií, ktoré boli poskytnuté členom delegácie. 
V pracovnom dokumente sú uvedené odkazy na tieto dokumenty, ak by sa členovia výboru 
chceli hlbšie ponoriť do tejto problematiky.

Petície a autori petícií

Predmetom všetkých petícií, ktoré boli preskúmané počas tejto misie, sú obavy rozličných 
skupín miestnych obyvateľov o očividné znižovanie kvality životného prostredia počas 
posledných rokov. Svoje obavy vyjadrujú z rozličných uhlov pohľadu, ktoré sa však 
v konečnom dôsledku dopĺňajú.

Autori petícií vystupujúci v mene združení rybárov vyjadrujú obavy v súvislosti s mimoriadne 
negatívnym dosahom znečistenia niektorých častí rías na ich živobytie a udržateľnosť ich 
zamestnania. 

Podľa autorov petície je znečistenie rías z veľkej časti zodpovedné za rapídny pokles 
zamestnanosti v tomto odvetví. Podľa samotných autorov petície by obnova a ochrana rías, 
ktorá by bola výsledkom komplexnejšieho prístupu k riadeniu odpadu a omnoho väčších 
investícií do čistenia, odvádzania a úpravy hlbokých nánosov kalu, vytvorila cenné 
a udržateľnejšie príležitosti na zamestnanie a na investície do rybárskeho a turistického 
priemyslu, čo by prispelo k sociálno-hospodárskemu oživeniu regiónu. Zvýšila by sa zároveň 
atraktivita prírodného prostredia a prilákali by sa mnohé druhy rastlín a živočíchov, ktoré 
medzičasom z oblasti zmizli, čo by mohlo viesť k postupnému obnoveniu ekosystému.

                                               
1 Marine Geology, číslo 196, (2003) „Rías, estuaries and incised valleys: is a ría an estuary?“, Graham Evans 
a Ricardo Prego. Ďalšie podrobné informácie o charaktere ría vo Vigu sú uvedené v článku „Organic matter in 
ría sediments...“ v Estuarine Coastal and Shelf Science č. 94 (2011), autori: G. Evans, R. Prego a J.E.
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V oblasti Ferrol majú viaceré skupiny obavy z existencie zariadenia na spätné splynovanie 
Reganosa, ktoré považujú za extrémne nebezpečné a upozorňujú, že v súvislosti s ním nebola 
údajne vypracovaná žiadna počiatočná štúdia a je možné, že nebola ani náležite uplatnená 
smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Philippe 
Boulland na druhej strane pripomína, že Komisia vo svojich predchádzajúcich komentároch 
k petícii uviedla, že na základe dokumentárneho svedectva, ktoré jej bolo doručené, 
neodhalila žiadne porušenie právnych predpisov EÚ (petícia 1322-07, oznámenie poslancom 
z 3. marca 2011). Naopak, Angelika Werthmann a Tatjana Ždanoka by chceli pripomenúť, že 
sa zdá, že v roku 2012 boli oneskorene vykonané retroaktívne hodnotenia nasledujúce až 
po rozhodnutí súdu z roku 2008 o tom, že smernica o EIA nebola uplatnená.

Dve petície, ktoré patria k najstarším petíciám (z roku 1999 a 2006) a o ktorých už rokoval 
výbor aj Komisia pred návštevou delegácie v Španielsku a ktoré už boli predmetom konania 
o porušení predpisov, sa na vec pozerajú z omnoho širšej perspektívy a poskytli dôkazy 
o neprimeranom vypúšťaní neupravených odpadových vôd a priemyselného odpadu do rías, 
pričom do 31. decembra 2000 sa malo začať postupovať v zmysle smernice o čistení 
komunálnych odpadových vôd. Európsky súdny dvor však až v apríli 2011 vyhlásil, že 
Španielsko si nesplnilo svoje právne záväzky. Angelika Werthmann a Tatjana Ždanoka sa 
domnievajú, že Španielsko ešte v plnej miere nepostupuje v zmysle tejto smernice. Philippe 
Boulland naopak zdôrazňuje, že všetky čistiarne odpadových vôd už v súčasnosti fungujú 
s výnimkou tej, ktorú mohli poslanci navštíviť a ktorá sa buduje hneď pri existujúcom 
zariadení v meste Vigo.

Autori petícií poskytli poslancom na stretnutiach dodatočné informácie o rozličných 
prípadoch a o biologickom a chemickom znečistení vôd v ría pri Vigu, predovšetkým 
v blízkosti priemyselnej zóny a prístavu, kde sa podľa autorov petície nachádzajú najmä 
zvyšky kadmia a olova, ako aj PCB, ktoré spôsobujú problémy. Na stretnutiach zazneli aj 
vážne obavy týkajúce sa rozširovania prístavu v meste Vigo a tiež možných negatívnych 
dôsledkov rozvírenia ťažko kontaminovaných usadenín na morskom dne. Z celkového počtu 
čistiarní odpadových vôd, ktoré sa nachádzajú na obvode ría pri Vigu, bolo na mape 
pre členov delegácie identifikovaných približne desať, ktoré však signatári petície označili 
za všeobecne nedostatočné a nespoľahlivé. Autori petícií poznamenali, že čistiarne 
odpadových vôd často prestali fungovať potom, ako sa pri silných dažďoch dažďová voda 
zmiešala so znečistenou odpadovou vodou z kanalizácií a z priemyselných zariadení, pričom 
znečistená voda bola následne vypúšťaná priamo do rías. Poslanci boli informovaní aj 
o častých prípadoch porúch čerpadiel v dôsledku nedostatočnej údržby mnohých čistiarní 
odpadových vôd. Philippe Boulland pripomína, že regionálne orgány uviedli, že k týmto 
poruchám dochádza len vo výnimočných prípadoch a že príležitostné úniky znečistených vôd 
súvisia s vypúšťaním rozriedenej vody počas silných dažďov.

V súvislosti s informáciou, že pri existujúcej čistiarni odpadových vôd určenej pre ría pri 
meste Vigo a povodie rieky Lagares, ktoré preukazujú najvyššie a najstabilnejšie hladiny 
kontaminácie koliformnými baktériami, sa buduje nová čistiareň, bola s uznaním prijatá 
informácia, že nová čistiareň bude mať pozitívny vplyv na riešenie problému napriek tomu, že 
jej realizácia je o niekoľko rokov oneskorená a že sa nachádza v blízkosti domov a škôl, ako 
aj chráneného územia mokradí, ktoré sú v súčasnosti vysoko znečistené. Medzi signatármi 
petície z mesta Vigo panoval zdanlivý konsenzus o tom, že najvhodnejšou infraštruktúrou 
pre úpravu odpadových vôd pre ich ría by bola komplexná sieť vzájomne prepojených a dobre 
fungujúcich stredne veľkých čistiarní odpadových vôd, ktoré by boli umne rozmiestnené 
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okolo celého ría. Signatári vysvetlili, že ak by existovala takáto sieť, predišlo by sa neustálym 
výpadkom hlavnej čistiarne v prípade zlyhania jediného kanalizačného zberača. Angelika 
Werthmann a Tatjana Ždanok pripomínajú, že orgány zdôraznili, že vytvorenie takejto sieti 
by malo za následok vážny problém, pretože by si nevyhnutne vyžadovalo vyvlastnenie 
značného množstva súkromných pozemkov. Philippe Boulland takisto poznamenáva, že 
podľa orgánov nemá zmysel čistiť odpadovú vodu z jedinej aglomerácie vo viacerých 
čistiarňach odpadových vôd, keďže budovaním viacerých čistiarní by nebolo možné využiť 
úspory z rozsahu, nie sú na to v dostatočnom rozsahu k dispozícii pozemky a je to v rozpore 
s technickými kritériami stanovenými v štúdii vplyvu na životné prostredie.

Podľa signatárov nemá verejnosť žiaden prístup k spoľahlivým štatistickým údajom o kvalite 
vody v rozličných častiach rías a neposkytujú sa jej náležité informácie o zdravotných 
rizikách vyplývajúcich z nadmernej kontaminácie v určitých oblastiach. Uviedli tiež, že miera 
znečistenia kolíše v závislosti od charakteru dažďov a odlivovej a prílivovej aktivity 
v konkrétnom období. Regionálne orgány však spochybňujú vierohodnosť týchto tvrdení 
a poukazujú na informácie a údaje, ktoré sú verejnosti neustále k dispozícii na ich webových 
stránkach.

Zhrňujúce informácie o stretnutiach

Stretnutie so signatármi petície a so starostom Viga, Ría de Vigo

Delegácia privítala predsedu Združenia na ochranu Ría de Vigo Serxia Regueiru Gómeza,
ktorý tlmočil znepokojenie členov združenia týkajúce sa zhoršovania kvality vody v mnohých 
častiach ría. Pred rokom 1980 neboli v oblasti žiadne čistiarne odpadových vôd a napriek 
tomu, že odvtedy boli viaceré čistiarne vybudované, nie sú dostačujúce a nevyhovujú 
požiadavkám rýchlo sa rozrastajúcich mestských centier a priemyselných zón. Táto 
skutočnosť má veľmi negatívny vplyv na vykonávanie tradičných činností v ría, 
predovšetkým na chov mušlí, ustríc a iných mäkkýšov a plodov mora. Súčasné čistiarne 
odpadových vôd vo všeobecnosti nedokážu zvládnuť požiadavky, ktoré sú na ne kladené, 
predovšetkým preto, že v mnohých oblastiach nie je zabezpečené predbežné oddeľovanie 
dažďovej vody, ktorej je v Galícii hojne, od odpadových vôd a splaškov. Regueira Gómez 
vyzval orgány na riešenie situácie na základe dialógu a spolupráce so združeniami s cieľom 
obnoviť ekologickú hodnotu ría vo Vigu a uprednostniť jeho obnovenie na základe plánu 
riadenia odpadov a vôd s adekvátnou finančnou podporou. Poslancom bola predložená príloha 
k dokumentu obsahujúca fotografie rozličných údajných „čiernych miest“ pri brehoch ría, 
ktoré boli neskôr pozorované počas plavby na lodi s predstaviteľmi príslušných orgánov 
a so signatármi petície. Philippe Boulland pripomína, že zástupcovia orgánov vysvetlili, že 
tieto potrubia sa už nepoužívajú s výnimkou prípadov silných dažďov, keď sa nimi odvádza 
prúdiaca voda. V čase plavby poslanci žiadne odvádzanie vôd nezaznamenali. Philippe 
Boulland okrem toho objasňuje, že poslanci – členovia delegácie v sprievode predstaviteľov 
vlády Galície, odborníkov a signatárov petície sa následne zúčastnili na viac než 
dvojhodinovej plavbe po ría pri meste Vigo, aby preskúmali miesta, ktoré boli prístupné len 
týmto spôsobom, a o ktorých sa so znepokojením vyjadrovali signatári petície. Loď priplávala 
k výpustu kanalizačných vôd súčasnej čistiarne v meste Vigo, avšak neboli spozorované 
žiadne zmeny na morskej hladine. Viaceré „čierne miesta“ videli aj signatári petície z lode, 
avšak v danom čase nebolo spozorované žiadne vypúšťanie odpadovej vody. Podľa Philippa 
Boullanda sa po možnosti overiť si informácie z prvej ruky k otázkam náležite vyjadril 
primátor Viga a následne aj zástupcovia regionálnej vlády.
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Franco Antonio Lores, zástupca Združenia na ochranu zálivu San Simon, poslancov –
účastníkov delegácie informoval, že štatút zálivu (lokalita s európskym významom) v rámci 
sústavy Natura 2000 sa nedodržiava. Pán Lores odsúdil najmä tú skutočnosť, že továreň 
na výrobu rybích produktov AUCOSA vypúšťa odpadové vody priamo do mora bez toho, aby 
bolo predtým vykonané akékoľvek posudzovanie vplyvu na životné prostredie. Najmä počas 
leta sú veľmi častým javom sťažnosti na zápach. Po druhé, pán Lores upozornil, že ochrana 
tejto lokality s európskym významom je na úrovni vodnej hladiny ohrozená rozširovaním 
prístavu vo Vigu, ktoré má umožniť zvýšenie kontajnerovej dopravy, pričom v tejto súvislosti 
nebolo vykonané náležité posúdenie vplyvov na životné prostredie, ktoré by zohľadnilo 
zraniteľnosť chránenej oblasti. Philippe Boulland zdôrazňuje, že Vyšší súd Galície potvrdil 
zákonnosť rozšírenia prístavu vo Vigu. Predkladateľ petície varoval pred škodlivým vplyvom 
pohyblivých kontajnerov s obrovskými žeriavmi a uviedol, že vzhľadom na výrazný útlm 
aktivít v súvislosti s krízou by sa uvoľnené priestranstvo mohlo využiť na iné účely, napríklad 
na vybudovanie parkoviska pre návštevníkov prírodnej rezervácie. Predkladateľ petície 
napokon vyslovil pochybnosť o platnosti niektorých dokumentov, ktoré použili príslušné 
priemyselné odvetvia na odôvodnenie svojej činnosti.

Ricardo Prego, vedec v oblasti chemickej oceánografie v Španielskej národnej rade 
pre výskum (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC) a spoluautor citovaných 
štúdií informoval poslancov z delegácie o charaktere systému výmeny vody v rías. Ten závisí 
od severných vetrov a od prílivu, odlivu a prúdenia vôd rozličných teplôt. Teplejšia riečna 
voda odteká do mora a do rías priteká studenšia morská voda. Intenzita výmeny vody pritom 
závisí od ročného obdobia. Ricardo Prego zmeral tiež zmeny v sedimentácií toxických kovov, 
ktorá je nižšia v blízkosti čistiarní odpadových vôd, ale vyššia v ostatných oblastiach. Zistil, 
v ktorých obdobiach boli v dôsledku znečistenia a kontaminácie po silných dažďoch veľké 
množstvá neupravenej vody odčerpané do príslušného ría, čo postupne spôsobilo 
nahromadenie toxických látok v kaloch a usadeninách ría. 

Ría v oblasti Vigo v Galícii sa vyznačuje vyššou produktivitou a rýchlejšou mierou obnovy 
ako ostatné rías. Miera obnovy druhov je tu podľa odhadov o 10 % vyššia ako je priemer. 
Na tento ría je však vyvíjaný stále väčší tlak v dôsledku nárastu počtu obyvateľov 
a zvyšovania hospodárskej aktivity.

Aj iní signatári zdôraznili tieto skutočnosti, predovšetkým Angeles Pequeño Prado a Eliseo 
Baluja, ktorí sa kriticky vyslovili k rozšíreniu čistiarne odpadových vôd v ústí rieky Lagares, 
ktoré je chránenou oblasťou mokradí. Tvrdia, že túto skutočnosť príslušné orgány popierajú. 
Kritický postoj mali už k pôvodnej čistiarni. Tvrdili, že riadne nefungovala napriek tomu, že 
ju EÚ podporila sumou 30 miliónov EUR.  Signatári petície uviedli, že namiesto značného 
rozšírenia existujúcej čistiarne odpadových vôd, čo by malo negatívny vplyv na okolitú 
prírodnú oblasť, ako aj na obytné zóny a školy, podporujú väčšie množstvo menších čistiarní, 
pričom niektoré by mali byť vo väčšej vzdialenosti od samotného ría, aby mohli byť do nich 
odvádzané odpadové vody. Signatári sa vyslovili za zriadenie siete kanalizačných zberačov, 
aby sa zabránilo zlyhaniu celého systému čistenia odpadových vôd, dôsledkom čoho je 
v súčasnosti priame vypúšťanie zmesi dažďovej, odpadovej a priemyselne znečistenej vody 
do ría. Pani Pequeño Prado, dcéra jedného z prvých signatárov z roku 1999, uviedla, ako im 
nebolo umožnené priamo vyjadriť svoj názor, keď boli tieto otázky predmetom prvej diskusie 
s miestnymi a regionálnymi orgánmi, a to aj napriek tomu, že odvtedy mohli sledovať, ako sa 
ničia zdroje vody a ako z nich miznú pstruhy, žaby a ďalšie obojživelníky. Pani Pequeño 
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Prado uviedla konkrétny príklad zničenia celého lesa v oblasti Amial a Carrasqueira 
v dôsledku verejných prác v súvislosti s rozširovaním čistiarne len niekoľko dní pred 
príchodom delegácie výboru. Les je pritom chránenou oblasťou a v minulosti bol kandidátom 
na lokalitu s európskym významom, čo sa však nepodarilo dosiahnuť. Doplnila tiež, že 
v súvislosti so stavbou novej čistiarne bolo vyvlastnených niekoľko domácností a názory 
obyvateľov boli ignorované. Signatárka petície spochybnila údaje vedeckých expertov 
o obnove vôd a vyhlásila, že podľa technického experta ich združenia kompletné vyčistenie 
vôd trvá päť až osem rokov.

Členovia delegácie sa potom samostatne stretli s primátorom Viga pánom Abelom 
Caballerom Alvarezom. Prítomní boli aj primátori miest Cangas, Moana, Soutomaior, 
Redondela a Vilaboa, ktorí sa však z dôvodu časového obmedzenia nemohli vyjadriť.

Primátor Viga zdôraznil, že ría má obrovský význam pre život regiónu a že mesto sa mohlo 
v poslednom období výrazne a rýchlo rozvinúť práve vďaka nemu. Primátor Viga, ktoré má 
300 000 obyvateľov (420 000 vrátane priemyselnej zóny), pričom v turistickej sezóne sú 
v meste navyše ubytovaní turisti, uznal, že požiadavky v oblasti úpravy a riadenia 
odpadových vôd, ktoré bolo v oblasti potrebné splniť, neboli splnené v takom časovom 
období, v akom mali byť splnené. Zdôraznil však, že odvtedy, čo sa stal primátorom, 
a v spolupráci so susednými mestami bolo vyvinuté obrovské úsilie na nápravu situácie 
a zlepšenie životného prostredia v meste a v oblasti ría. Spomenul aj to, že s finančnou 
podporou z Kohézneho fondu EÚ (112 miliónov EUR – 48,69 % celkových nákladov) sa 
buduje nová čistiareň odpadových vôd (delegácia ju neskôr navštívila). Philippe Boulland 
spresnil tiež, že 104 miliónov EUR – 48,37 % celkových nákladov – pochádza z Xunta de 
Galicia a 14 miliónov EUR – 5,94 % celkových nákladov od mesta Vigo, čo predstavuje 
rozsiahlu spoluprácu s celoštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi1.

Nová čistiareň sa bude budovať viac než tri roky, pričom koncom tohto roku začne fungovať 
provizórne zariadenie. Nové zariadenie bude obsahovať najnovšie technologické 
a z environmentálneho hľadiska udržateľné systémy na biologické čistenie odpadu a jeho 
dezinfekciu. Primátor členov delegácie informoval aj o tom, že v meste bolo uložené potrubie 
na odpadovú vodu v dĺžke približne 150 kilometrov, čím sa oddelila odpadová voda a voda 
z kanalizácie od kanálov na dažďovú vodu. Na základe týchto a ďalších opatrení primátor 
zdôraznil svoje odhodlanie dosiahnuť vyčistenie povodia.

Niektorí členovia delegácie však upozornili na celkovú zdĺhavosť tohto procesu – v tejto 
súvislosti už Európsky súdny dvor rozhodol v apríli 2011 na záver konania o porušení 
predpisov, ktoré sa ťahalo viacero rokov, proti Španielsku – a tiež na to, že do konzultačného 
procesu neboli začlenené skupiny miestnych občanov – jedným zo signatárov petície je 
združenie, ktorého členmi sú mnohí odborníci a akademickí pracovníci a ktoré sa už viac než 
dvadsať rokov usiluje dosiahnuť splnenie týchto požiadaviek.

Primátor odpovedal v tom zmysle, že na výstavbu čistiarne, ako aj na mnohé iné projekty, 
bolo potrebné spolufinancovanie zo strany regionálnych, ako aj španielskych orgánov 
v Madride a že dokonca aj v období hospodárskeho rozmachu nebolo možné pre tieto 
opatrenia zabezpečiť prioritnú možnosť realizácie, keďže aj o financovanie z EÚ museli 

                                               
1 Saneamento de Vigo: EDAR de Lagares - Informe de Situación de Actuación. V tomto dokumente sú uvedené 
dôležité technické údaje o budovanej čistiarni odpadových vôd.
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požiadať ústredné španielske orgány, ktoré však dlhé roky zanedbávali túto základnú 
infraštruktúru a uprednostňovali iné, očividne ekonomicky výhodnejšie, alternatívy. Samotná 
čistiareň odpadových vôd si vyžiadala viac než dva roky rokovaní v rámci mestskej rady, kým 
bolo prijaté konečné rozhodnutie. Primátor členov delegácie informoval, že sa vykonali rôzne 
environmentálne projekty na vyčistenie pláží vrátane mestských pláží a zlepšenie kvality vôd, 
spolu s rozvojom prírodných parkov na ostrovoch v ría vo Vigu a obnovou dún. Vyjadril 
názor, že na rozšírenie prístavu vo Vigu nie je potrebné posúdenie vplyvov na životné 
prostredie vzhľadom na to, že v oblasti, ktorá je už aj tak vyše storočie silne znečisťovaná 
kovmi, hrozia len minimálne environmentálne škody. Philippe Boulland poznamenal, že to sa 
stáva v každom prístave s intenzívnou námornou dopravou.

Členovia delegácie navštívili výstavu o novej čistiarni odpadových vôd s veľkým množstvom 
vysvetľujúcich informácií a navštívili aj stavenisko čistiarne, kde sa stretli s niektorými 
miestnymi obyvateľmi, ktorí sa sťažovali na pretrvávajúci nepríjemný zápach vo svojej štvrti 
pochádzajúci z aktuálneho zariadenia. Podľa Philippa Boullanda tento zápach nebolo cítiť. 
Angelika Werthmann a Tatjana Ždanoka pripomínajú sťažnosti ostatných týkajúce sa rúbania 
starých dubov a iných stromov a vyvlastňovania domovov (v niektorých prípadoch 
odvolávajúc sa na ustanovenia zákona na ochranu pobrežia (Ley de Costas)) v záujme 
následnej výstavby nového zariadenia.

Petiční aktivisti so znepokojením upozornili na to, že naďalej dochádza k zmiešavaniu 
dažďovej vody s odpadovou vodou a splaškami a že výpusty sú permanentne zanesené 
špinou, čo má škodlivý vplyv na zdravie. Podľa Philippa Boullanda vzali príslušné orgány 
všetky kritické poznámky na vedomie a vysvetlili, že nová čistiareň odpadových vôd 
zodpovedá modernejším normám čistenia vôd a že bude mať kapacitu na čistenie všetkých 
odpadových vôd, a to aj počas vyšších stavov počas silných lejakov. Niektorí poslanci 
následne zdôraznili potrebu dialógu medzi orgánmi a signatármi petície a naliehavo vyzvali 
primátora Viga, aby sa s so signatármi stretol.

Stretnutie s regionálnymi orgánmi Galície, Santiago de Compostela

Delegácia sa presunula do Santiaga de Compostela na stretnutie s ministrom pre životné 
prostredie, územný rozvoj a infraštruktúru Augustínom Hernándezom Fernándezom de 
Rojasom a ministerkou pre vidiecke záležitosti a more Rosou Quintanovou Carballovou 
a ďalšími vyššími úradníkmi a expertmi.
Viac než dve hodiny prebiehali veľmi otvorené a informatívne prezentácie a výmeny názorov, 
v rámci ktorých zástupcovia regionálnych orgánov odpovedali na otázky niektorých členov 
delegácie, ktorí tlmočili názory, ktoré predtým uviedli signatári petície.

Minister začal svoje vystúpenie tým, že prítomných informoval o tom, že plán pobrežného 
a riečneho rozvoja Galície, ktorého vypracovanie je zásadnou požiadavkou rámcovej 
smernice EÚ o vode, bol konečne schválený v septembri 2012, a to aj pod tlakom zo strany 
Európskeho súdneho dvora, ktorý odsúdil postoj Španielska za to, že nevykonalo právne 
predpisy EÚ, a to aj napriek tomu, že tak malo urobiť už pred niekoľkými rokmi. Galícia je aj 
napriek tomu len druhou autonómnou oblasťou Španielska, ktorá taký plán prijala.

Minister preukázal odhodlanie orgánov Galície napraviť situáciu v oblasti riadenia 
odpadových vôd, ktorá počas predchádzajúcich rokov viedla k závažnému porušovaniu 
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právnych predpisov EÚ. Predstavil plány svojej vlády, ktorá chce do roku 2015 vybudovať 
stanice na zhromažďovanie a prečerpávanie vôd a zabezpečiť v plnom rozsahu plnenie 
smernice o čistení odpadových vôd. Zdôraznil, že program je dôležitý z hľadiska riadenia 
odpadových vôd a zlepšenia kvality životného prostredia, ktoré je potrebné na prilákanie 
turistov, rozvoj odvetvia akvakultúry a vytvorenie väčšieho množstva pracovných miest. 
Pripravujú sa plány na vyčistenie rías na základe modelovania pomocou IKT a ďalšími 
metódami monitorovania s cieľom zamerať sa na najohrozenejšie oblasti. Ďalej uviedol, že 
mnohé oblasti rías sú vo vynikajúcom stave – produkcia mäkkýšov je zabezpečená vo vysokej 
kvalite a odvetvie zamestnáva 8 000 osôb, avšak stav ďalších oblastí sa zhoršil a potrebujú 
vyčistenie. Zdôraznil, že v tomto smere je zásadnou podmienkou pokračovanie financovania 
zo strany EÚ, ako aj účinné presadzovanie zásady „znečisťovateľ platí“.

Predstavitelia opísali klasifikáciu rías do zón A, B a C1 podľa výsledkov týždenného 
monitorovania kvality vody v 134 zónach kontroly, ktorého cieľom je zabezpečiť kvalitu 
mäkkýšov a produkciu akvakultúry. Okrem toho sa vykonávajú technické a hygienické 
kontroly celej pobrežnej zóny a pláží. Výsledky sú k dispozícii na webovej stránke 
Technologického inštitútu na kontrolu morí, ktorý pôsobí v rámci ministerstva (Instituto 
Tecnolóxico para o control do medio mariño, INTECMAR2) a oznamujú sa profesijným 
združeniam rybárov. Príslušné smernice EÚ o kvalite vody pre mäkkýše sa preto v plnej 
miere plnia, ako uviedla ministerka3. Z celkového počtu 134 zón, ktoré sa v súčasnosti 
monitorujú z hľadiska prítomnosti biotoxínov, mikrobiologických látok, chemického 
znečistenia a znečistenia uhľovodíkmi, 33 zón (24,63 %) bolo klasifikovaných v triede A, čo 
znamená, že mäkkýše ulovené v tejto zóne sa môžu priamo predávať na účely konzumácie. 
Zabezpečujú sa tým vyššie príjmy výrobcom a miestnemu hospodárstvu4. Na druhej strane, 
85 zón (63,43 %) je zaradených do triedy B, čo znamená, že pred uvedením na trh musia byť 
mäkkýše očistené v špeciálnej úpravni, aby vyhoveli zdravotným normám, a 16 zón 
(11,94 %) je napokon klasifikovaných v triede C, čo znamená, že výrobcovia sú povinní 
mäkkýše podrobiť dlhodobému termálnemu a mikrobiologickému spracovaniu. Philippe 
Boulland podčiarkuje, že v období od roku 2009 do roku 2013 sa stav 31 zón (s rozlohou 
212,18 km2) zlepšil a v deviatich zónach (s celkovou rozlohou 8,37 km2) sa situácia zhoršila.
Philippe Boulland okrem toho zdôrazňuje, že v predloženej dokumentácií regionálne orgány 
navyše poukazujú na to, že úsilie, ktoré bolo vyvinuté v oblasti hygieny a úpravy, má 
pozitívny vplyv na klasifikáciu: v období posledných štyroch rokov bolo v oblasti produkcie 
lastúrnikov zaznamenané 25,2 % zlepšenie. Orgány navyše poukázali na vynikajúce 
fungovanie inštitútu INTECMAR, čo potvrdilo aj GR SANCO Európskej komisie vo svojej 
záverečnej správe z auditu, ktorý sa uskutočnil v Španielsku od 10. do 21. októbra 2011, 
v ktorej uviedlo, že: „Systém kontrol v Galícii, odkiaľ pochádza 96 % produkcie lastúrnikov 
v Španielsku, je v súlade s právnymi predpismi EÚ“.

Najvážnejšie pochybnosti, ktoré v nasledujúcej výmene názorov vyjadrili niektorí členovia 
delegácie, sa týkali medzier v informáciách a údajoch poskytovaných príslušnými orgánmi 

                                               
1 Klasifikácia sa vykonáva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, 
ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu 
určených na ľudskú spotrebu.
2 http://www.intecmar.org/.
3 Ministerstvo poskytlo členom delegácie kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa vymedzenia rozličných zón 
a výsledkov monitorovania.
4 Z pohľadu Angeliky Werthmannovej a Tatjany Ždanokovej je pozoruhodné, že len 33 zo súčasných 
134 monitorovaných zón (čo je menej ako 25 %) bolo klasifikovaných v triede A.
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podľa toho, ako to vnímali rôzni signatári petície. Treba opätovne zdôrazniť, že signatári 
petícií sa opakovane sťažovali na problémy v prístupe k informáciám a údajom, a to napriek 
tomu, že ako pripomína Philippe Boulland, predstavitelia orgánov uviedli, že webová stránka 
INTECMAR má viac než 7 000 jedinečných používateľov a prijíma 1 000 000 žiadostí 
za mesiac týkajúcich sa oznamovania všetkých avizovaných rozhodnutí súvisiacich 
so zmenami vo výrobných zónach.

Predstavitelia orgánov vzali tieto obavy na vedomie a opäť upriamili pozornosť na výrazné 
zlepšenia, ktoré sa podarilo dosiahnuť a ktoré naďalej prebiehajú, predovšetkým 
na odvádzanie odpadovej vody z ría do čistiarní odpadových vôd, ktorých počet sa 
za posledných 15 rokov výrazne zvýšil, napriek tomu, že sa príležitostne vyskytujú určité 
problémy v oblasti údržby. Predstavitelia však zdôraznili, že rybolovu a zberu mäkkýšov 
nehrozia žiadne veľké riziká a 99 % vôd nachádzajúcich sa v okolí ría v oblasti O Burgo, 
ktorý mala delegácia navštíviť nasledujúci deň, prechádza náležitou úpravou.

Niektorí členovia delegácie sa opýtali na mieru priemyselného znečistenia a zamorenia 
toxickými materiálmi v sedimentačných vrstvách v blízkosti prístavov a priemyselných zón, 
ktorá je podľa údajov Španielskej národnej rady pre výskum (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, CSIC) údajne desať až pätnásťkrát vyššia ako na otvorenom mori. 
Ďalší chceli vedieť, aké existujú plány alebo projekty na extrakciu a vyčistenie kalov 
a usadenín, ktorými sú zamorené mnohé časti rías, ktoré delegácia následne navštívila.

Vo svojej odpovedi minister zdôraznil význam pomoci EÚ, ktorá umožnila orgánom 
zabezpečiť nádrže na prívalovú vodu a čistiarne odpadových vôd v regióne s cieľom zamedziť 
znečisteniu vodných ciest vrátane povodia Lagares.
Philippe Boulland poznamenáva, že rozdiely v názoroch signatárov petícií a orgánov 
na potrebné zlepšenia a aktuálne plány sú podľa zástupcov orgánov spôsobené tým, že orgány 
postupujú dôkladnejšie a transparentnejšie, pokiaľ ide o kontrolu a zverejňovanie údajov, než 
v minulosti, a tiež tým, že právne predpisy týkajúce sa využívania vôd sa menia a sú 
prísnejšie a spoločnosť je viac informovaná. V každom prípade vyzdvihli, že úroveň 
znečistenia sa vďaka postupnému budovaniu systémov čistenia vôd a intenzívnejším 
kontrolám priemyselných emisií viditeľne znížila.

Stretnutie so signatármi petície, prevádzka REGANOSA (Ría de Ferrol)

Delegácia následne navštívila terminál na LNG a jeho opätovné splyňovanie, ktorý bol 
vybudovaný v blízkosti mestečka Mugardos pri meste Ferrol1. Miestni obyvatelia vyjadrili 
znepokojenie, a to nielen v súvislosti so samotným terminálom, ktorý sa podľa nich stavia 
ilegálne, v rozpore s rozhodnutím najvyššieho súdu z roku 2008. Philippe Boulland poukazuje 
na skutočnosť, že platnosť stavebného povolenia na výstavbu zariadenia Reganosa bola 
potvrdená rozhodnutím vyššieho súdu v Madride 12. novembra 2012 a opätovne 30. apríla 
2013. Signatári petície uviedli, že podľa projektu mal byť terminál, konkrétne vonkajší 
prístav, v ktorom sa mali uskutočňovať potenciálne rizikovejšie a škodlivejšie priemyselné 
činnosti, umiestnený v odľahlejšej oblasti, avšak projekt bol zmenený bez toho, aby o tom 
prebehli náležité konzultácie. Táto skutočnosť môže znamenať, že smernica o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a smernica o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia sa náležite neuplatňujú. Niektorí signatári navyše uviedli, že na schválení 

                                               
1 Petícia 1322/2007.
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rozhodnutia o zmene lokality sa podpísal nenáležitý vplyv zo strany súkromných špekulantov 
v oblasti rozvoja miest, ktorý prevládol nad verejným záujmom. Philippe Boulland 
zdôrazňuje, že táto domnienka bola vyslovená bez poskytnutia akýchkoľvek dôkazov.
Zariadenie, v ktorom sa spracúva až 150 000 ton alebo 1 800 m3 plynu (čo zodpovedá 
približne 2 gigatonám) sa v súčasnosti nachádza 100 metrov od najbližších budov a len jeden 
kilometer od mesta Ferrol. Podľa signatárov sa v zariadení využíva voda z ría, ktorá sa 
následne bez príslušnej úpravy vypúšťa spať. Signatári odhadujú, že ide približne o 1 000 ton 
za deň. 
Philippe Boulland zdôrazňuje, že zodpovedné osoby zo zariadenia Reganosa, zástupcovia 
orgánov, ako aj Európska komisia sa domnievajú, že všetky vzorky naznačujú, že v okolí 
zariadenia sú normy pre teplotu a kvalitu dodržané.

Signatári petície kritizovali skutočnosť, že neexistujú opatrenia na núdzovú evakuáciu 
v prípade nehody v zariadení, čo regionálne orgány neskôr popreli. Ako vskutku pripomína 
Philippe Boulland, orgány zdôraznili, že plán pre núdzové situácie bol schválený podľa 
platného nariadenia. Pokiaľ ide o právne otázky týkajúce sa umiestnenia zariadenia 
na opätovné splyňovanie, Komisia tomu rozumela tak, že aj táto otázka je zo súdneho 
hľadiska vyriešená. Philippe Boulland poukazuje najmä na to, že Vyšší súd v Madride 
vo svojom rozhodnutí z 12. novembra 2012 potvrdil, že environmentálne spracovanie 
projektu a umiestnenie zariadenia v Mugardose zabezpečuje „podmienky pre úkryt“, 
„vyvýšenú polohu“ a „efektívnosť“, ktoré umožňujú vybudovanie zariadenia.
Niektorí členovia delegácie však boli zdesení z toho, že viaceré domy sa nachádzajú v tesnej 
blízkosti terminálu, pričom sa nad nimi týčia betónové nádrže na plyn vybudované relatívne 
blízku pri brehu ría. Philippe Boulland poznamenáva, že niektoré domy vykúpilo a nadobudlo 
zariadenie Reganosa. Signatári petície odsúdili skutočnosť, že neboli vypracované žiadne 
jednoznačné núdzové plány pre plavidlá prepravujúce plyn, ktoré v čase odlivu zostávajú 
uviaznuté vo vnútornej časti ría. Uviedli aj to, že v závislosti od smeru vetra trpia aj 
zápachom, ktorý sa zo zariadenia šíri. Podľa Philippa Boullanda nebolo v tejto oblasti cítiť 
žiaden zápach. Signatári petície napokon uviedli, že zariadenie nie je ani potrebné vzhľadom 
na existenciu málo využívaného plynovodu napojeného na zariadenie v Tui v severnom 
Portugalsku. Philippe Boulland pripomína, že zástupcovia orgánov zdôraznili, že nielen 
plynovod, ale aj zariadenie Reganosa je potrebné na zabezpečenie dodávok energie pre 
Galíciu.

Stretnutie s predkladateľmi petície v Ría do Burgo

Členovia delegácie sa prešli po promenáde popri ría O Burgo a prešli až k mostíku na 
nastupovanie na loď, kde na základe meraní zistili, že bahno dosahuje až dvojmetrovú hĺbku. 
Na prvý pohľad bolo zrejmé, že výstavba promenády a okolitých budov si vyžiadala vysoké 
investície, avšak podľa všetkého sa do úvahy vôbec nebralo nábrežie, ani životné prostredie 
v tejto oblasti. Na inom mieste sa muž v ochrannom odeve veľmi rýchlo zaboril po stehná 
do bahna a z klesajúceho kalu sa dostal len s veľkými ťažkosťami a s výraznou pomocou. 
Philippe Boulland poznamenáva, že táto oblasť je napriek tomu dosť výrazne vzdialená 
od oblasti, kde sa vykonáva rybolov a lov mäkkýšov. Poslanci sa dozvedeli, že kúsok od toho 
miesta sa nedávno utopil muž, ktorý nedokázal uniknúť pred prichádzajúcou prílivovou 
vodou. Ako uvádza Philippe Boulland, na základe dodatočných dôkazov sa preukázalo, že 
muž bol veľmi ďaleko od zóny vyhradenej pre rybárov loviacich mäkkýše.
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V minulosti sa ría rozkladalo na území s rozlohou 1,2 km2 s jemným bielym pieskom. 
V súčasnosti je značná časť oblasti zaplnené bahnom – podľa Phlippa Boullanda to bolo 
potvrdené len v navštívenej oblasti. Ako uvádzajú Angelika Werthmann a Tatjana Ždanoka, 
priemerná hĺbka tohto bahna je 1,1 metra. Signatári petície tvrdia, že obnovenie kvality ría má 
význam z environmentálneho i ekonomického hľadiska. Ako bližšie uvádza Philippe 
Boulland, podľa materiálov rybárskeho združenia Confraría de Pescadores A Coruña klesol 
za posledných 45 rokov počet osôb zamestnaných v rybárstve z 2 600 na 150 osôb. 
Predstavitelia orgánov tvrdia, že celkový objem kalov sa znížil, a Philippe Boulland
pripomína, že takisto dodali, že mnohé plytčiny s výskytom mäkkýšov boli preradené z triedy 
C v roku 2010 do triedy B v roku 2012, čo znamená, že kvalita vôd stúpa.
Signatári napriek tomu poukazujú na postupné prenikanie do veľkých oblastí v rámci 
rybolovných zón pre mäkkýše a mušle. V roku 2007 z jedného dňa na druhý ustali všetky 
rybolovné aktivity v sektore a 150 miestnych rybárov („mariscadores“) prišlo o zamestnanie, 
keď úrady preradili príslušnú oblasť do triedy C1. Rybárske združenie vyzvalo na prijatie 
osobitného plánu na obnovu environmentálneho charakteru územia, ktoré sa historicky 
vyznačovalo veľkými prírodnými krásami, bohatou flórou a faunou, a útočisko si tu našli 
mnohé druhy sťahovavých vtákov, čo však už ani zďaleka nie je pravda. V odpovedi 
na tvrdenia signatárov petície zástupcovia regionálnych orgánov uviedli, že v poslednej dobe 
boli vynaložené verejné dotácie na vyváženie chýbajúcich príjmov v súvislosti so znížením 
intenzity rybolovných aktivít. 

Členovia delegácie sa následne nalodili na rybársku loď, aby mohli preskúmať situáciu 
z vodnej hladiny. Philippe Boulland vysvetľuje, že signatári petície zamedzili prístup na loď 
zástupcom orgánov, aj keď treba poznamenať, že priestor na lodi bol obmedzený. Zdá sa, že 
signatári sú z celej situácie rozhorčení, avšak zároveň ju po rokoch nečinnosti zo strany 
orgánov berú ako fakt. Podľa Angeliky Werthmannovej a Tatjany Ždanokovej to vyzerá, ako 
keby ľudia stratili nádej, že ešte niekedy uvidia túto oblasť vyčistenú.

Niektorí členovia delegácie sa opýtali predstaviteľov orgánov na tieto podmienky a konkrétne 
ich zaujímalo, čo hodlajú v tejto tak dlho zanedbávanej záležitosti podniknúť. Opýtali sa aj 
na zloženie prílivovej oblasti a bahna, keďže signatári sa obávali, že celé územie je výrazne 
kontaminované. Predseda združenia obyvateľov O Burga uviedol, že má strach o bezpečnosť 
svojich detí vzhľadom na bahno a kontamináciu nábrežia toxickými látkami. Uviedol, že 
každým dňom je ría v dôsledku znečistenia menej produktívne a špinavšie na kúpanie. 
Situácia si vyžaduje prijať urgentné a zásadné opatrenia, ak má existovať akákoľvek nádej 
na oživenie oblasti a opätovné získanie triedy A pre zóny produkcie morských plodov. 
Philippe Boulland poznamenáva, že napriek tomu boli v ría otvorené nové rybolovné oblasti.

Niektorí členovia delegácie zdôraznili svoje znepokojenie v súvislosti s tým, že reakcia 
orgánov na problém akumulácie takých hlbokých sedimentačných vrstiev sa javila ako 
prehnane pasívna. Čistiarne odpadových vôd sú nevyhnutnou súčasťou infraštruktúry a mali 
by byť primerané počtu obyvateľov a priemyselnej základni a v súlade so smernicou o čistení 
komunálnych odpadových vôd (smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991), čo však 
v minulosti vôbec tak nebolo.

Philippe Boulland dopĺňa, že zástupcovia orgánov vyhlásili, že vďaka opatreniam, ktoré boli 
v oblasti prijaté, je možné náležitým spôsobom upraviť 99,14 % odpadovej a dažďovej vody, 

                                               
1 Archív združenia rybárov Çonfraría de Pescadores A Coruńa. 13. februára, 2013.  Petícia 922/2010.
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ktorá vzniká v oblasti, a to v novom zariadení v meste Bens, ktoré už funguje, následkom 
čoho sa zlepšila klasifikácia nálezísk mäkkýšov v oblasti. Philippe Boulland ďalej pripomína, 
že boli vyčlenené nové investície na zvýšenie účinnosti sanitácie a v štádiu prípravy je štúdia 
zameraná na kal v ústí rieky s cieľom rozhodnúť o tom, aké opatrenia treba v súvislosti s tým 
prijať. Takisto poznamenáva, že orgány vyjadrili silný nesúhlas so spochybňovaním platnosti 
analýz mäkkýšov zo strany signatárov petície, keďže analýzy vykonali orgány, ako napríklad 
Intecmar, ktoré sú z medzinárodného hľadiska v tejto oblasti skutočnou autoritou. Okrem toho 
poukazuje na to, že ministerstvo verejných prác a dopravy pripravuje v súčasnosti štúdiu 
týkajúcu sa kalu, ako aj že orgány pripomenuli, že pre ría v oblasti Burgo existuje plán 
sanitácie.

Závery a odporúčania

Misia sa sústredila na otázky, na ktoré upozornili signatári petícií, ktoré sa týkali oblastí rías 
v Galícii, ktoré boli obzvlášť zasiahnuté znečistením a kontamináciou následkom dlhodobej 
nečinnosti príslušných celoštátnych, regionálnych a miestnych orgánov. Problémy v rías
spôsobila rýchle sa rozširujúca urbanizácia a industrializácia, ktorú nesprevádzali dostatočné 
opatrenia na ochranu životného prostredia a zabezpečenie správneho riadenia odpadov. 

 Členovia delegácie oceňujú úsilie, ktoré verejné orgány vyvinuli v oblasti sanitácie, 
a berú na vedomie, že toto úsilie viedlo v mnohých oblastiach k zlepšeniu situácie. 
Vo všeobecnosti oceňujú aj obrovský pokrok, ku ktorému sa dospelo 
od osemdesiatych rokov, keď bola v Galícii len jedna čistiareň odpadových vôd, 
na rozdiel od dneška, keď tu funguje 150 čistiarní s minimálnou kapacitou 2 000 h-e.

 Členovia delegácie zdôrazňujú, že v ostatných častiach rías sa naďalej veľmi dobre 
darí produkcii morských plodov. Vynikajúci stav týchto oblastí je však potenciálne 
ohrozený, ak sa urýchlene neprijmú opatrenia na vyriešenie niektorých otázok 
uvedených v tejto správe.

 Na základe rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie proti Španielsku si bolo možné 
vytvoriť prvý dojem o závažnosti porušení a oneskorení pri vykonávaní smerníc EÚ. 
Počas návštevy mohli poslanci pozorovať zlepšenia, ako aj úsilie príslušných orgánov 
zvyšovať kvalitu vody a bojovať proti znečisťovaniu. Členovia delegácie však napriek 
tomu skonštatovali, že dažďová voda sa vo Vigu naďalej nie vždy správne spracúva, 
avšak čistiareň vo Vigu-Lagares, ktorá sa práve buduje, by mala byť odpoveďou 
na všetky aktuálne obavy obyvateľov týkajúce sa tejto otázky.

 Riadenie odpadovej vody si v tomto regióne vyžaduje holistický, koordinovaný 
a komplexný prístup, ktorým by bolo možné zabezpečiť, aby rybolov, akvakultúra 
a rekreačné činnosti mohli v tejto oblasti prekvitať a prosperovať. Vyžaduje si to 
investovať ľudské a finančné zdroje.

 V súvislosti so zariadením v Reganose boli vydané všetky potrebné povolenia na jeho 
činnosť. Členovia delegácie si všimli, že zariadenie sa do určitej miery nachádza 
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v blízkosti niektorých domov.

 V meste O Burgo boli niektorí členovia delegácie šokovaní hlbokou vrstvou bahna 
a kalu, ktorá bola v oblasti nanesená a ktorá má veľmi negatívny vplyv na každodenné 
aktivity obyvateľov, ako aj na miestnu zamestnanosť. Musia sa vyvinúť opatrenia 
na to, aby sa kvalita vody priblížila najprísnejším európskym normám.

 Členovia delegácie s uspokojením vnímajú skutočnosť, že regionálne orgány si 
uvedomujú, že znečistenie ohrozuje ich hospodárstvo založené na plodoch mora a že 
orgány sú odhodlané konať a predísť ďalšiemu zhoršeniu situácie. Členovia delegácie 
ich nabádajú na ešte aktívnejšiu činnosť s cieľom zabezpečiť splnenie tohto cieľa.

 V ría v oblasti O Burgo je potrebné urgentne adekvátnym a komplexným spôsobom 
odstrániť usadeniny bahna a kalov z najzanesenejších zálivov a zátok. Aj v záujme 
miestneho obyvateľstva a budúceho hospodárskeho rozvoja a obnovy územia je 
nevyhnutné neustále uskutočňovať vedecké analýzy bahna a kalov a tieto usadeniny 
odstraňovať. 

 Regionálne a miestne orgány by sa mali aktívne usilovať viac kontaktovať miestne 
spoločenstvá a združenia občianskej spoločnosti, ktoré majú samotné záujem 
na zlepšení kvality životného prostredia, a mali by sa usilovať s nimi nadväzovať 
pragmatickú a praktickú spoluprácu. Členovia delegácie sú presvedčení, že vzhľadom 
na podmienky, ktoré boli spozorované v navštívených oblastiach, je to možné 
a potrebné a že existuje dobrá vôľa na aktívne presadzovanie obnovy niektorých 
oblastí rías.

 Európska únia by mala byť v rámci diskusií so španielskymi orgánmi o budúcej 
finančnej a technickej spolupráci prostredníctvom Kohézneho fondu (do konca roku 
2013) a štrukturálnych fondov (FEDER a ESF) pripravená poskytnúť nevyhnutnú 
finančnú podporu na programy, ktoré by regiónu Galície umožnili účinnejšie určovať 
priority pre svoje programy a projekty zamerané na čistenie rías a ich vnútrozemia, 
na výrazné skvalitnenie riadenia odpadových vôd a účinné obnovenie prírodných krás 
v pobrežných oblastiach.

Odporúčania

pre Vigo

ďakuje signatárom petície za to, že od roku 1999 naliehajú na Výbor pre petície v otázke 
kvality vôd v Galícii;

vyjadruje poľutovanie nad oneskorením španielskych orgánov pri vykonávaní článkov 3 a 4 
smernice 91/271/EHS a článku 5 smernice 79/923/EHS, ktoré sa v súlade s európskymi 
právnymi predpismi podarilo v zátoke Vigo celkovo dohnať vďaka úsiliu orgánov Galície 
na všetkých úrovniach; 
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želá si, aby bola finančná podpora z Európskej únie naďalej zameraná na výskum 
a na zachovanie vysokej kvality vôd, či už na hospodárske účely alebo na účely miestnej 
spotreby;

upozorňuje na úsilie zodpovedných orgánov v oblasti zvyšovania kvality vôd, v ktorých sa 
nachádzajú mäkkýše, a úpravy odpadových vôd v aglomeráciách s viac než 15 000 
obyvateľmi;

domnieva sa, že súčasná čistiareň odpadových vôd vo Vigu v dostatočnej miere nezodpovedá 
potrebám obyvateľov; nazdáva sa preto, že potreby úpravy odpadových vôd v oblasti, v ktorej 
v letnej sezóne žije približne 466 230 obyvateľov, dokáže zabezpečiť nová čistiareň 
odpadových vôd vo Vigu-Lagares s kapacitou pre 800 000 obyvateľov, ktorá sa práve buduje; 
upozorňuje aj na čistiarne odpadových vôd vo Vigu-Teis, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, 
Moana a Cangas, ktoré zvyšujú kapacitu na 924 821 obyvateľov, čo je takmer dvojnásobok 
všetkých obyvateľov žijúcich v zálive Vigo;

vyjadruje presvedčenie, že nová čistiareň bude mať dostatočnú kapacitu na spracovanie 
zvýšeného prívalu vôd v čase dažďov a že sa zabráni vypúšťaniu nespracovaných vôd 
v dôsledku nízkej kapacity súčasnej čistiarne vo Vigu; dodáva, že čistiareň odpadových vôd, 
ktorá sa stavia vo Vigu, bude v súlade s najmodernejšími normami v oblasti úpravy vôd 
a so želaniami miestnych obyvateľov, pokiaľ ide napríklad o to, aby akýkoľvek zápach 
zostával v rámci priestorov čistiarne, alebo o želania týkajúce sa lokalizácie budovaných 
zariadení; 

žiada o dodržanie termínu na ukončenie prác na čistiarni odpadových vôd, ktorý je stanovený 
na 31. december 2015;

vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektorí signatári petície spochybňujú údaje, ktoré poskytol 
inštitút INTECMAR, keďže v správe z inšpekcie španielskeho potravinového a veterinárneho 
úradu z októbra 2011, ktorá je citovaná v správe GR SANCO (2011 – 8881), sa uvádza, že 
„systém kontrol, ktorý je zavedený v Galícii, kde sa produkuje 96 % lastúrnikov, je v súlade 
s právnymi predpismi Európskej únie“;

v súlade so želaním niektorých signatárov petície pripomína, že plán rozvoja pobrežia, ktorý 
schválila regionálna vláda v Galícii 10. februára 2011 a o ktorom Program OSN pre ľudské 
sídla vyhlásil, že obsahuje správne environmentálne postupy, predpokladá prijatie politík 
územného a mestského rozvoja, ktoré zohľadňujú otázku trvalej udržateľnosti prírodných 
zdrojov; 

pre Ferrol

poznamenáva, že na výstavbu zariadenia v Reganose a na prevádzku terminálu boli vydané 
všetky úradné povolenia, konkrétne predbežné úradné povolenie z 11. júna 2001 vrátane 
pozitívneho stanoviska k vplyvu zariadenia na životné prostredie, povolenie na výstavbu 
terminálu z 13. februára 2004 a napokon povolenie na uvedenie do prevádzky 
zo 7. novembra 2007;

berie na vedomie, že španielske súdy zamietli všetky súdne konania proti zariadeniu 
Reganosa s výnimkou odvolania voči zmene plánu územného rozvoja v obci Mugardos, ktoré 
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bolo potvrdené 13. júna 2012 na základe nového správneho postupu v súlade s rozhodnutím 
vyššieho súdu z 12. mája 2012;

konštatuje, že Komisia potvrdila, že v súvislosti so zariadením Reganosa boli splnené všetky 
právne náležitosti, najmä tie v oblasti životného prostredia;

berie na vedomie znepokojenie signatárov petície z prístupu plynových tankerov 
do zariadenia Reganosa a zdôrazňuje, že tankery Q-FLEX, ktoré boli do roku 2010 najväčšími 
tankermi na svete, majú na základe právnej normy ROM 3.1-99 povolený prístup 
do terminálu; 

chápe obavy niektorých miestnych obyvateľov z možnej nehody v zariadení Reganosa; 
napriek tomu sa nazdáva, že boli náležite vypracované postupy evakuácie a reakcie v prípade 
mimoriadnej udalosti, ako uvádza Komisia;

dodáva, že do procesu vypracovania vonkajšieho núdzového plánu boli zainteresovaní miestni 
obyvatelia, ako aj služby núdzovej pomoci, a to vrátane Združenia dôchodcov Pinabeta, 
Združenia obyvateľov Casas Baratas, Casino Mugardes, Rybárskeho združenia Mugardes, 
futbalového tímu Galície a viacerých škôl;

vyjadruje poľutovanie nad tým, že niektorí obyvatelia sa odmietli zúčastniť na informačnom 
stretnutí, ktoré zorganizovalo zariadenie Reganosa s cieľom odpovedať na otázky občanov, čo 
uviedli v článku v denníku El País zo 14. augusta 2008;

miestnym občanom, ktorí si myslia, že nie sú o zariadení dostatočne informovaní, odporúča, 
aby sa zaslaním emailu na adresu comunicacion@reganosa.com prihlásili na bezplatnú 
prehliadku zariadenia; pripomína, že od druhej polovice roku 2007 do roku 2012 navštívilo 
zariadenie viac než 5 000 osôb vrátane mnohých študentov;

pre Burgo

aj keď členovia delegácie navštívili len malú časť zálivu Burgo, napriek tomu orgánom 
odporúčajú, aby sa čo najskôr začali zaoberať otázkou hromadenia kalov v zálive;

zdôrazňuje, že stredisko pre výskum a testovanie verejných prác (CEDEX) v rámci 
ministerstva verejných prác a dopravy zverejnilo informáciu o prebiehajúcom testovaní 
kalových usadenín a o projektoch na ich odstránenie a že výber vhodných metód na 
odstránenie usadenín bude závisieť od ich chemického zloženia, aby sa zabránilo 
kontaminácii povrchovej vody;

odporúča príslušným orgánom, aby nepoľavili v úsilí o zlepšenie kvality vôd;

odporúča, aby sa finančné prostriedky použili na zlepšenie kvality vôd, ale zároveň 
(a predovšetkým) na odstránenie kalov a ich vyčistenie od kontaminácie;


