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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
Комисия по петиции

Изменения
Работен документ

относно проучвателното посещение в Галиция
1008140v06

Изменение 1
Татяна Жданока, Ангелика Вертман
Всички заключения и препоръки
Текст, предложен от докладчика Изменение
Всички заключения и препоръки от 
работния документ DT1008140 от 
28.10.2013 г.

Всички заключителни бележки и 
проектопрепоръки от работния 
документ DT940894 от 20.6.2013 г.

Обосновка
Частта от работния документ DT1008140, съдържаща заключения и препоръки, не е 
достатъчно добре структурирана: има смесване между двата елемента, т.е. на 
заключенията и препоръките, във всяка от неговите две подчасти. Невъзможно е да се 
запълни липсата на яснота в този раздел чрез изменения в неговите отделни параграфи. 
Следователно предлагаме да се замени цялата съответна част от работния документ с 
предложения нов текст. Този нов текст е предоставеният от Ангелика Вертман и 
Татяна Жданока като заключителни бележки и проектопрепоръки в работния 
документ DT940894 от 20.6.2013 г.
Тези заключения са добре отделени от препоръките и тяхното съдържание напълно отразява 
първоначалната позиция на членовете на ЕП, провели проучвателното посещение.

Изменение 2
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Встъпителна част преди заключенията
Текст, предложен от докладчика Изменение
Тази мисия се концентрира върху 
въпросите, повдигнати от вносители 
на петиции, отнасящи се до частите от 
риас в Галиция, които са особено 
засегнати от замърсяване и заразяване 
в резултат на дългогодишно 
нехайство от страна на 
отговорните органи — както 
национални, така и на регионално и 
местно равнище. Те са били засегнати 
от бързото разрастване на 
урбанизацията и индустриализацията, 
които не са били съпътствани от 
достатъчно мерки за опазване на 
околната среда и за осигуряване на 

Тази мисия се концентрира върху 
въпросите, повдигнати от вносители 
на петиции, отнасящи се до частите от 
риас в Галиция, които са особено 
засегнати от замърсяване и заразяване. 
Те са били засегнати от бързото
разрастване на урбанизацията и 
индустриализацията, които не са били 
съпътствани от достатъчно мерки за 
опазване на околната среда и за 
осигуряване на правилно управление 
на отпадъците.
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правилно управление на отпадъците.

Изменение 3
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Встъпителна част преди заключенията
Текст, предложен от докладчика Изменение
Тази мисия се концентрира върху 
въпросите, повдигнати от вносители 
на петиции, отнасящи се до частите от 
риас в Галиция, които са особено 
засегнати от замърсяване и заразяване 
в резултат на дългогодишно нехайство 
от страна на отговорните органи —
както национални, така и на 
регионално и местно равнище. Те са 
били засегнати от бързото 
разрастване на урбанизацията и 
индустриализацията, които не са
били съпътствани от достатъчно 
мерки за опазване на околната среда и 
за осигуряване на правилно 
управление на отпадъците.

Тази мисия се концентрира върху 
въпросите, повдигнати от множество
вносители на петиции след подавани в 
продължение на години жалби, 
отнасящи се до частите от риас в 
Галиция, които са особено засегнати 
от замърсяване и заразяване, както и 
до влошаване на качеството на 
речните устия с последици, 
изразяващи се в увеличаваща се 
загуба на природни, пространствени, 
екологични, социални и 
икономически ценности в резултат на 
дългогодишно нехайство, 
неизползване на фондовете на 
Общността и неизпълнение в 
предвидените в тях срокове от страна 
на отговорните органи — както 
национални, така и на регионално и 
местно равнище. Риас представляват
уникална екосистема на биологично 
разнообразие, един публичен морски 
и риболовен ресурс, засегнат от 
бързото разрастване на прекомерната 
урбанизация и индустриализацията 
без коригиращи мерки, който не е 
съпътстван от достатъчно мерки за 
опазване на околната среда и за 
осигуряване на правилно и съобразено 
с приложимото законодателство на 
Съюза управление на отпадъците.

Изменение 4
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение -1а (ново)
Текст, предложен от докладчика Изменение

Членовете на ЕП приветстват и 
оценяват огромните усилия, 
положени от вносителите на 
петиции и от гражданското 
общество в Галиция, за спазването 
на нормативната уредба и за 
информирането на комисията по 
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петиции на Европейския парламент 
за фактите, установени при тази 
мисия, по отношение на случаите на 
замърсяване в риас на Виго, О Бурго и 
Ферол.

Изменение 5
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 1
Текст, предложен от докладчика Изменение
Членовете на ЕП признават, че са 
положени усилия в областта на 
санитарните условия от страна на 
обществените органи и че те са довели 
до подобрения в редица сектори. Те 
признават също, по-общо, големия
напредък отбелязан от 80-те години 
насам, когато в Галиция е имало само 
една станция за пречистване на 
отпадъчни води, а понастоящем има 
151 станции с капацитет от най-малко 
2000 h-e.

Членовете на ЕП признават, че са 
положени известни усилия в областта 
на санитарните условия от страна на 
обществените органи и че те са довели 
до подобрения в редица сектори в 
резултат на предупрежденията, 
произтичащи от процедурата за 
нарушение, както в случая на Виго, 
но констатират сериозни забавяния 
и в някои случаи, като в залива 
Ферол, където съществува 
пречиствателна станция за 
отпадъчни води (ПСОВ), която не 
функционира. Те признават също, по-
общо, наличието на известен и 
логичен напредък, отбелязан от 80-те 
години насам, когато в Галиция е 
имало само една станция за 
пречистване на отпадъчни води, а 
понастоящем има 151 станции с 
капацитет от най-малко 
2000 еквивалент жители, тъй като 
съфинансирането на средства от 
европейските кохезионни фондове е 
спомогнало за изграждането на 
канализационната мрежа.
Членовете на ЕП считат обаче, че 
значителното съфинансиране от 
Общността не съответства на 
степента на изпълнение и 
завършеност, което следва да има 
канализационната мрежа —
основание, предизвикало 
започването на процедурата за 
нарушение.

Изменение 6
Уили Мейер
Заключение 1
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Текст, предложен от докладчика Изменение
Членовете на ЕП признават, че са 
положени усилия в областта на 
санитарните условия от страна на 
обществените органи и че те са довели 
до подобрения в редица сектори. Те 
признават също, по-общо, големия 
напредък отбелязан от 80-те години 
насам, когато в Галиция е имало само 
една станция за пречистване на 
отпадъчни води, а понастоящем има 
151 станции с капацитет от най-малко 
2000 h-e.

Членовете на ЕП признават, че са 
положени усилия в областта на 
санитарните условия от страна на 
обществените органи и че те са довели 
до подобрения в редица сектори. Те 
признават също, по-общо, големия 
напредък отбелязан от 80-те години 
насам, когато в Галиция е имало само 
една станция за пречистване на 
отпадъчни води, а понастоящем има 
151 станции с капацитет от най-малко 
2000 еквивалент жители. Въпреки 
това, като се има предвид 
очевидното неизпълнение на 
определените графици за 
изграждане на канализация на 
речните устия в Галиция, призовава 
националното правителство и 
правителството на Галиция да 
изискат значително подобряване по 
отношение на сроковете и 
бюджетите, за да се осъществи 
желаната цел.

Изменение 7
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 2
Текст, предложен от докладчика Изменение
Членовете на ЕП биха искали да 
подчертаят, че в други части на риас 
съществува процъфтяваща индустрия 
на морски храни. Обаче отличните 
условия в тези области се намират под 
потенциална заплаха, ако спешно не се 
вземат мерки за разрешаване на 
въпросите, повдигнати в настоящия 
доклад.

Членовете на ЕП биха искали да 
подчертаят, че в риас съществува 
процъфтяваща рибодобивна индустрия
— дребномащабен риболов, добив на 
черупкови организми и екстензивна 
аквакултура, които са едни от най-
важните икономически дейности на 
страната. Обаче отличните условия в 
тези области се намират под 
потенциална заплаха, която 
застрашава рибните ресурси, 
околната среда и високата 
икономическа зависимост на района 
от рибарския сектор, ако спешно не 
се вземат мерки за разрешаване на 
въпросите, повдигнати в настоящия 
доклад и многократно и в 
продължение на много време 
поставяни в жалби от вносителите 
на петиции.
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Изменение 8
Уили Мейер
Заключение 2
Текст, предложен от докладчика Изменение
Членовете на ЕП биха искали да 
подчертаят, че в други части на риас 
съществува процъфтяваща индустрия 
на морски храни. Обаче отличните 
условия в тези области се намират под 
потенциална заплаха, ако спешно не се 
вземат мерки за разрешаване на 
въпросите, повдигнати в настоящия 
доклад.

Членовете на ЕП биха искали да 
подчертаят, че макар в други части на 
риас да съществува процъфтяваща 
индустрия на морски храни, свързана с 
добива на черупкови организми, 
рибодобивната промишленост далеч 
не може да развие целия си 
изключителен икономически 
потенциал и потенциал за създаване 
на заетост заради забавянето при 
изграждането на канализация на 
речните устия, поради което
отличните условия в тези области се 
намират под потенциална заплаха, ако 
спешно не се вземат мерки за 
разрешаване на въпросите, повдигнати 
в настоящия доклад.

Изменение 9
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 3
Текст, предложен от докладчика Изменение
Решенията на Съда на Европейския 
съюз срещу Испания предоставиха 
първа оценка за тежестта на 
нарушенията и забавянията при 
прилагането на директивите на ЕС. По 
време на посещението си, членовете на 
ЕП имаха възможността да 
наблюдават подобренията и 
усилията, които са били положени
от компетентните органи за 
подобряване на качеството на 
водата и за борба срещу 
замърсяването. Членовете на ЕП обаче 
констатираха, че дъждовните води не 
винаги са били правилно пречиствани 
във Виго и че станцията „Лагарес“, 
която е в процес на изграждане, следва
да отговори на последните опасения 
относно пречистването на дъждовните 
води.

Решенията на Съда на Европейския 
съюз срещу Испания предоставиха 
първа оценка за тежестта на 
нарушенията и забавянията при 
прилагането на директивите на ЕС. По 
време на посещението си членовете на 
ЕП получиха информация от 
компетентните органи относно 
плановете за борба срещу 
замърсяването. Членовете на ЕП обаче 
констатираха, че дъждовните води не 
винаги са били правилно пречиствани 
във Виго и че станцията „Виго-
Лагарес“, която е в процес на 
изграждане, трябва да отговори на 
последните опасения относно 
пречистването на дъждовните води.

Изменение 10
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Уили Мейер
Заключение 2
Текст, предложен от докладчика Изменение
Решенията на Съда на Европейския 
съюз срещу Испания предоставиха 
първа оценка за тежестта на 
нарушенията и забавянията при 
прилагането на директивите на ЕС. По 
време на посещението си, членовете на 
ЕП имаха възможността да 
наблюдават подобренията и усилията, 
които са били положени от 
компетентните органи за подобряване 
на качеството на водата и за борба 
срещу замърсяването. Членовете на 
ЕП обаче констатираха, че дъждовните 
води не винаги са били правилно 
пречиствани във Виго и че станцията 
„Лагарес“, която е в процес на 
изграждане, следва да отговори на 
последните опасения относно 
пречистването на дъждовните води.

Решенията на Съда на Европейския 
съюз срещу Испания предоставиха 
първа оценка за тежестта на 
нарушенията и забавянията при 
прилагането на директивите на ЕС. По 
време на посещението си членовете на 
ЕП имаха възможността да 
наблюдават подобренията и усилията, 
които са били положени от 
компетентните органи за подобряване 
на качеството на водата и за борба 
срещу замърсяването. Членовете на 
ЕП обаче констатираха, че дъждовните 
води не винаги са били правилно 
пречиствани във Виго и че станцията 
„Виго-Лагарес“, която е в процес на 
изграждане, следва да отговори на 
последните опасения относно 
пречистването на дъждовните води. 
От друга страна, във Ферол 
съществуват зони, в които 
дъждовните води не се отделят от 
фекалните с произтичащите от 
това отрицателни последици, 
които налагат на отговорните 
публични органи задължението да 
отстранят тази слабост.

Изменение 11
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 4
Текст, предложен от докладчика Изменение
Управлението на отпадъчните води в 
този регион изисква цялостен, 
координиран и всеобхватен подход, за 
да се даде възможност на 
аквакултурите, риболова и 
развлекателните дейности да 
процъфтяват и просперират. Това 
изисква инвестиции в човешки и 
финансови ресурси.

Управлението на отпадъчните води в 
Галиция изисква цялостен, 
координиран и всеобхватен подход, за 
да се даде възможност на 
рибодобивните дейности 
(аквакултурите, риболова и добива на 
черупкови организми),
туристическите и свързаните със 
свободното време дейности да 
процъфтяват и просперират. Това 
изисква инвестиции в човешки и 
финансови ресурси, в информация, 
екологично образование и 
изследвания.
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Изменение 12
Уили Мейер
Заключение 4
Текст, предложен от докладчика Изменение
Управлението на отпадъчните води в 
този регион изисква цялостен, 
координиран и всеобхватен подход, за 
да се даде възможност на 
аквакултурите, риболова и 
развлекателните дейности да 
процъфтяват и просперират. Това 
изисква инвестиции в човешки и 
финансови ресурси.

Управлението на отпадъчните води в 
този регион изисква цялостен, 
координиран и всеобхватен подход, за 
да се даде възможност на 
аквакултурите, риболова и 
развлекателните дейности да 
процъфтяват и просперират. Това 
изисква инвестиции в човешки и 
финансови ресурси във възможно 
най-кратък срок и с необходимите 
за това средства, тъй като не става 
дума за обикновен текущ разход, а за 
инвестиция с огромна 
възвращаемост за общественото 
здраве и икономическото развитие.

Изменение 13
Уили Мейер
Заключение 5
Текст, предложен от докладчика Изменение
Заводът „Реганоса“ е получил всички 
необходими разрешителни за 
извършваните дейности. Членовете на 
ЕП отбелязаха известна близост до 
някои домове.

Заводът „Реганоса“ е получил всички 
необходими разрешителни за 
извършваните дейности. Членовете на 
ЕП отбелязаха известна близост до 
някои домове, поради което се 
признава, че местоположението е 
неподходящо. Тази близост е 
нарушение на Регламента за 
застрашаващи, нездравословни, 
вредни и опасни дейности 
(RAMINP), като се излага на риск 
животът на хиляди хора, които 
живеят и работят в залива Ферол.

Изменение 14
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 6
Текст, предложен от докладчика Изменение
В О Бурго някои членове на ЕП бяха 
шокирани от дълбоката наслоила се 
утайка, която е дала толкова 
отрицателно отражение върху 
всекидневните дейности на хората, 

В О Бурго тримата членове на 
делегацията бяха шокирани от 
дълбоката наслоила се утайка, която 
дава толкова отрицателно отражение 
върху всекидневните дейности на 
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както и на местната заетост. Трябва да 
бъдат предприети мерки за 
гарантиране на качеството на водата, 
за да се доближат най-добрите 
европейски стандарти.

хората, както и на местната заетост, и 
е довела до загубата на голям брой 
работни места през последните 
25 години. Проблемът със 
замърсяването на залива О Бурго е 
повсеместен, тъй като засяга 
4 кметства: А Коруня, Куйередо, 
Камбре и Олейрос, чието общо 
население надвишава 
330 000 жители. От екологична 
гледна точка замърсяването от 
разливите в залива О Бурго е 
застрашило дейността, свързана с 
полукултивирането на семенна 
течност на миди, което в 
продължение на години се 
осъществява от работещите в този 
залив „марискадорес“, тъй като 
непрекъснатите разливи са довели 
до изчезване на голяма част от това 
производство заради попадането на 
твърди отпадъци в плитчините за 
добив на черупкови организми, което 
е причина пясъчната утайка, да се 
превърне в тиня, видима по всички 
брегове на четирите местни 
общности. Проблемът е, че 
натрупването на наноси от тиня 
върху плитчините за добив на 
черупкови организми ги покрива и 
задушава и в резултат се стига до 
загуба на площи, където 
„марискадорес“ биха могли да 
извършват посяването на 
културите черупкови организми. 
Предвид факта, че тинята е 
основната причина за екологичния 
проблем на залива О Бурго,
делегацията препоръчва да се 
предприемат необходимите мерки за 
гарантиране на качеството на водата, 
за да се доближат европейските
стандарти и да се извършат 
дейностите по извличане, 
почистване и третиране на 
тинята.

Изменение 15
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло



CM\1012709BG.doc 9/34 PE524.662v02-00

BG

Заключение 6
Текст, предложен от докладчика Изменение
В О Бурго някои членове на ЕП бяха 
шокирани от дълбоката наслоила се 
утайка, която е дала толкова 
отрицателно отражение върху 
всекидневните дейности на хората, 
както и на местната заетост. Трябва да 
бъдат предприети мерки за 
гарантиране на качеството на водата, 
за да се доближат най-добрите 
европейски стандарти.

В О Бурго някои членове на ЕП бяха 
шокирани от дълбоката наслоила се 
утайка, която е дала толкова 
отрицателно отражение върху 
всекидневните дейности на хората, 
както и на местната заетост. Трябва да 
бъдат предприети мерки, за да се 
гарантира, че качеството на водата не 
е засегнато от замърсяването от 
утайките, така че да се гарантира 
спазването на най-добрите 
европейски стандарти.

Изменение 16
Уили Мейер
Заключение 6
Текст, предложен от докладчика Изменение
В О Бурго някои членове на ЕП бяха 
шокирани от дълбоката наслоила се 
утайка, която е дала толкова 
отрицателно отражение върху 
всекидневните дейности на хората, 
както и на местната заетост. Трябва да 
бъдат предприети мерки за 
гарантиране на качеството на водата, 
за да се доближат най-добрите 
европейски стандарти.

В О Бурго членовете на ЕП бяха 
шокирани от дълбоката наслоила се 
утайка, която е дала толкова 
отрицателно отражение върху 
всекидневните дейности на хората, 
както и на местната заетост. Трябва в 
спешен порядък да бъдат предприети 
всички мерки за гарантиране на 
качеството на водата, за да се 
доближат най-добрите европейски 
стандарти.

Изменение 17
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 6а (ново)
Текст, предложен от докладчика Изменение

Изтъква, че нужното 
възстановяване на 
производителността на 
рибодобивните ресурси —
дребномащабен риболов, добив на 
черупкови организми и екстензивна 
аквакултура — в онези зони от 
залива Виго, които са с влошено 
качество, както и 
предотвратяването или 
избягването на строителството 
или изграждането на непрозрачни 
елементи, които променят 
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динамиката на крайбрежната зона, 
трябва да бъде подкрепено с 
инвестиции, предназначени за 
постигането на целта за 
възстановяване на 
производителността.

Изменение 18
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 7
Текст, предложен от докладчика Изменение
Членовете на ЕП са доволни, че 
регионалните органи осъзнават, че 
замърсяването заплашва местната 
икономика, която се основава на 
морската храна, и че органите са се 
ангажирали да предприемат действия 
за предотвратяване на по-нататъшно 
влошаване на състоянието; членовете 
на ЕП ги насърчават за по-активно
инвестиране, за да се гарантира 
достигането на тази цел.

Членовете на ЕП осъзнават, че 
регионалните органи е трябвало да 
признаят, че замърсяването на 
речните устия заплашва здравето, 
качеството на околната среда,
местната икономика, която се основава 
на рибодобивни дейности, като 
риболов, добив на черупкови 
организми и екстензивна 
аквакултура, и че органите са се 
ангажирали да предприемат действия 
за предотвратяване и ограничаване на 
по-нататъшно влошаване на 
състоянието; членовете на ЕП 
насърчават по-активното
инвестиране, за да се гарантира 
достигането на целта за ограничаване 
на по-голямо влошаване на 
състоянието на водите като 
последица от замърсяването и за 
цялостно изграждане на 
канализация на речните устия.

Изменение 19
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Заключение 7
Текст, предложен от докладчика Изменение
Членовете на ЕП са доволни, че 
регионалните органи осъзнават, че 
замърсяването заплашва местната 
икономика, която се основава на 
морската храна, и че органите са се 
ангажирали да предприемат действия 
за предотвратяване на по-нататъшно 
влошаване на състоянието; членовете 
на ЕП ги насърчават за по-активно
инвестиране, за да се гарантира 
достигането на тази цел.

Членовете на ЕП са доволни, че 
регионалните органи осъзнават, че 
замърсяването заплашва местната 
икономика, която се основава на 
морската храна, и че органите са се 
ангажирали да предприемат действия 
за предотвратяване на по-нататъшно 
влошаване на състоянието; членовете 
на ЕП ги насърчават за активно
инвестиране, за да се гарантира 
достигането на тази цел.
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Изменение 20
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 7а (ново)
Текст, предложен от докладчика Изменение

Изразява съжаление относно факта, 
че местната, автономната и 
националната администрация не 
информират вносителите на 
петиции относно процедурите по 
разглеждане на подадените жалби;

Изменение 21
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 7б (ново)
Текст, предложен от докладчика Изменение

Настоятелно призовава 
Технологичният институт за 
морски контрол (Instituto Tecnolóxico 
para o Control do Medio Mariño, 
INTECMAR) към министерството 
да предоставя публично на своята 
уеб страница микробиологичните 
данни от резултатите на 
мониторинга за качеството на 
водата на 134 контролни зони, тъй 
като на неговата уеб страница се 
публикува само информацията за 
биотоксините и никаква 
информация относно замърсяването 
с тежки метали и въглеводороди, а 
информацията от 
микробиологичните данни трябва да 
бъде поискана пряко от големите 
работодатели от сдружението на 
рибарите, ограничена е само за 
определена риболовна зона и 
следователно не се предоставя на 
разположение на обществеността;

Изменение 22
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 7в (ново)
Текст, предложен от докладчика Изменение

Счита, че класификацията на 
речните устия на зони от клас „А“, 
„Б“ и „В“, определяни в зависимост 
от месечните микробиологични 
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данни за мониторинг на 
134 контролни зони, които имат за 
цел да гарантират качеството на 
произведените аквакултури и 
мекотели, и в зависимост от 
санитарно-техническите проверки, 
обхващащи всички крайбрежни зони 
и плажовете, трябва да бъде 
преразгледана, тъй като в никоя 
зона от клас „А“ няма плитчини за 
добив на черупкови организми със 
или без плавателно средство, а в 
някои зони от клас „В“, като случая 
със залива О Бурго, натрупаната 
тиня отнема от площта на 
плитчината, в която се добиват 
черупкови организми.

Изменение 23
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 8
Текст, предложен от докладчика Изменение
Речното устие в О Бурго спешно 
трябва да бъде почистено чрез пълно 
и подходящо драгиране на най-
засегнатите заливи и протоци. В 
интерес на местното население и на 
бъдещото икономическо развитие и 
възстановяване на района е 
необходимо също така 
непрекъснато да се провеждат 
научни анализи на утайката, както 
и нейното отстраняване.

заличава се

Изменение 24
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Заключение 8
Текст, предложен от докладчика Изменение
Речното устие в О Бурго спешно 
трябва да бъде почистено чрез пълно и 
подходящо драгиране на най-
засегнатите заливи и протоци. В 
интерес на местното население и на 
бъдещото икономическо развитие и 
възстановяване на района е 
необходимо също така непрекъснато 
да се провеждат научни анализи на 
утайката, както и нейното
отстраняване.

Речното устие в О Бурго спешно 
трябва да бъде почистено чрез пълно и 
подходящо драгиране на най-
засегнатите от замърсяването 
участъци. В интерес на местното 
население и на бъдещото 
икономическо развитие и 
възстановяване на района е
необходимо също така непрекъснато 
да се провеждат научни анализи на 
утайката, както и тя да бъде 
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подходящо третирана.

Изменение 25
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 9
Текст, предложен от докладчика Изменение
Регионалните и местните органи 
следва активно да се стремят да 
работят по-усилено с местните 
общности и сдружения на 
гражданското общество, които са 
ангажирани с подобряването на 
околната среда, и да осигуряват 
прагматично и практическо 
сътрудничество с тях. Членовете на 
ЕП са убедени, че това е възможно и 
необходимо при обстоятелствата, 
наблюдавани в посетените райони, 
както и че съществува добра воля за 
активно насърчаване на 
възстановяването на някои 
участъци на риас.

Поради липсата на сътрудничество 
и диалог с множество групи на 
гражданското общество от 1999 г. 
насам, доказателство за което е 
подаването на жалбите, довели до 
настоящата мисия, членовете ѝ 
отправят призив към регионалните и 
местните органи активно да се стремят 
да работят по-усилено с местните 
общности и сдружения на 
гражданското общество, като 
организации за екологична защита, 
опазване на околната среда и 
екологично образование, които са 
ангажирани с подобряването на 
околната среда, и да осигуряват 
прагматично и практическо 
сътрудничество с тях на основата на 
участието, предвидено от 
Директивата относно обществения 
достъп до информация за околната 
среда. Членовете на ЕП са убедени, че 
това е възможно и необходимо при 
обстоятелствата, наблюдавани в 
посетените райони, както и че 
съществува воля за активно 
насърчаване на изграждането на 
канализация и цялостното 
възстановяване на риас.

Изменение 26
Уили Мейер
Заключение 10
Текст, предложен от докладчика Изменение
В своите обсъждания с испанските 
органи относно бъдещото финансово и 
техническо сътрудничество 
посредством кохезионните (до края на 
2013 г.) и структурните фондове 
(ЕФРР и ЕСФ), Европейският съюз 
следва да бъде подготвен да 
предостави необходимата финансова 
помощ, която да позволи на региона в

В своите обсъждания с испанските 
органи относно бъдещото финансово и 
техническо сътрудничество 
посредством кохезионните (до края на 
2013 г.) и структурните фондове 
(ЕФРР и ЕСФ), Европейският съюз 
следва да гарантира необходимата 
финансова помощ, която да позволи на 
Галиция по-ефективно и неотложно
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Галиция по-ефективно да отдаде 
приоритет на своите програми и 
проекти за почистване на риас и 
техните вътрешни части, за значително 
подобряване на управлението на 
отпадъчните води и ефективно 
възстановяване на естествената 
красота на крайбрежните райони.

да отдаде приоритет на своите 
програми и проекти за почистване на 
риас и техните вътрешни части, за 
значително подобряване на 
управлението на отпадъчните води и 
ефективно възстановяване на 
естествената красота на крайбрежните 
райони.

Изменение 27
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 10
Текст, предложен от докладчика Изменение
В своите обсъждания с испанските 
органи относно бъдещото финансово и 
техническо сътрудничество 
посредством кохезионните (до края на 
2013 г.) и структурните фондове 
(ЕФРР и ЕСФ), Европейският съюз 
следва да бъде подготвен да 
предостави необходимата финансова 
помощ, която да позволи на региона в
Галиция по-ефективно да отдаде 
приоритет на своите програми и 
проекти за почистване на риас и 
техните вътрешни части, за значително 
подобряване на управлението на 
отпадъчните води и ефективно 
възстановяване на естествената 
красота на крайбрежните райони.

В своите обсъждания с испанските 
органи относно бъдещото финансово и 
техническо сътрудничество 
посредством кохезионните (до края на 
2013 г.) и структурните фондове 
(ЕФРР и ЕСФ), Европейският съюз 
следва да бъде подготвен да 
предостави необходимата финансова 
помощ, която да позволи на Галиция 
по-ефективно да отдаде приоритет на 
своите програми и проекти за 
почистване на риас и техните 
вътрешни части, за значително 
подобряване на управлението на 
отпадъчните води и ефективно 
възстановяване на качеството на 
водата, ландшафта и финансовите 
доходи на крайбрежните райони.

Изменение 28
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Заключение 10а (ново)
Текст, предложен от докладчика Изменение

Членовете на ЕП призовават 
държавата членка да инвестира 
средства от съфинансиране и от 
собствено финансиране, с цел да 
завърши цялостната канализация и 
пречистване на речните устия, тъй 
като при изпълнението на 
настоящия бюджет например Риа 
де О Бурго не получи инвестиции и 
такива не са предвидени за 2014 г.
Поради това те препоръчват да се 
подкрепи създаването на специална 
програма за довършване на 
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цялостната канализация на 
речните устия в рамките на новата 
финансова рамка за сближаване за 
периода 2014—2020 г. и на 
националната оперативна програма 
и програмата за Галиция.

Изменение 29
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Първо заглавие в препоръките
Текст, предложен от докладчика Изменение
Във Виго За Виго

Изменение 30
Антолин Санчес Преседо
Препоръка -1а (нова)
Текст, предложен от докладчика Изменение

Подчертава като общ пункт на 
всички петиции, предмет на 
мисията, че различните 
компетентни органи по отношение 
на речните устия в Галиция са 
длъжни да предприемат 
необходимите мерки, за да се 
преустановят ситуациите на 
нарушение, установени от Съда на 
Европейския съюз, което все още не е 
направено, и да удовлетворят 
основателните искания на 
вносителите на петиции, които 
настояват за пълното и 
действително спазване на правото 
на Съюза.

Изменение 31
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 2 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява съжаление относно 
забавянето на испанските органи по 
отношение на спазването на членове 3 
и 4 от Директива 91/271/ЕИО и член 5 
от Директива 79/923/ЕИО за 
привеждането в съответствие с 
европейското законодателство в 
залива Виго, извършено благодарение 
на усилията на органите на Галиция 
на всички равнища;

Изразява съжаление относно 
забавянето на испанските органи по 
отношение на спазването на членове 3 
и 4 от Директива 91/271/ЕИО и член 5 
от Директива 79/923/ЕИО, което 
макар да не е напълно преодоляно от
органите, може да е в процес на 
решаване благодарение на 
гражданския и политически натиск;
но фактът на изграждане на нова 
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пречиствателна станция не 
означава пълно и окончателно 
решение на проблема със 
замърсяването, ако то не е 
съпътствано от други мерки, като 
третирането в източника на 
промишлените отпадъци и 
отделянето на дъждовните от 
фекалните води, както и 
гаранцията, че цялата мрежа 
функционира адекватно —
напорните механизми не спират 
изпомпването към 
пречиствателната станция поради 
претоварване на контейнерите или 
липса на мощност;

Изменение 32
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Препоръка 2 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява съжаление относно 
забавянето на испанските органи по 
отношение на спазването на членове 3 
и 4 от Директива 91/271/ЕИО и член 5 
от Директива 79/923/ЕИО за 
привеждането в съответствие с 
европейското законодателство в залива 
Виго, извършено благодарение на 
усилията на органите на Галиция на 
всички равнища;

Изразява съжаление относно 
забавянето на испанските органи по 
отношение на спазването на членове 3 
и 4 от Директива 91/271/ЕИО и член 5 
от Директива 79/923/ЕИО за 
привеждането в съответствие с 
европейското законодателство в залива 
Виго, извършено благодарение на 
усилията на различни компетентни 
органи в Галиция;

Изменение 33
Антолин Санчес Преседо
Препоръка 2 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява съжаление относно 
забавянето на испанските органи по 
отношение на спазването на членове 3 
и 4 от Директива 91/271/ЕИО и член 5 
от Директива 79/923/ЕИО за 
привеждането в съответствие с 
европейското законодателство в залива 
Виго, извършено благодарение на 
усилията на органите на Галиция на 
всички равнища;

Изразява съжаление относно 
забавянето на испанските органи по 
отношение на спазването на членове 3 
и 4 от Директива 91/271/ЕИО и член 5 
от Директива 79/923/ЕИО за 
привеждането в съответствие с 
европейското законодателство в залива 
Виго, извършено благодарение на 
усилията на компетентните в тази 
област органи на Галиция на всички 
равнища;

Изменение 34
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Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 2а (нова) – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Изразява съжалени относно факта, 
че местната, автономната и 
националната администрация не 
информират вносителите на 
петиции относно процедурите по 
разглеждане на подадените жалби, 
както и че не са им предоставили 
многократно исканата от тях 
документация за последния проект
за ПСОВ;

Изменение 35
Антолин Санчес Преседо
Препоръка 2 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява желание финансирането от 
страна на Европейския съюз да 
продължава да бъде ориентирано към 
търсенето и поддържането на 
подходящо качество на водите, както 
за икономиката, така и за местно 
потребление;

Настоятелно призовава да се 
гарантира, че финансирането от 
страна на Европейския съюз е 
наистина ориентирано към 
изследването и поддържането на 
подходящо качество на водите, както 
за икономиката, така и за местно 
потребление;

Изменение 36
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 3 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява желание финансирането от 
страна на Европейския съюз да 
продължава да бъде ориентирано към 
търсенето и поддържането на 
подходящо качество на водите, 
както за икономиката, така и за 
местно потребление;

Изразява желание финансирането от 
страна на Европейския съюз да 
продължава да бъде ориентирано към 
изследването и подобряването на 
качеството на водите, на
рибодобивната икономика —
дребномащабен риболов, добив на 
черупкови организми и аквакултури;

Изменение 37
Уили Мейер
Препоръка 3 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява желание финансирането от 
страна на Европейския съюз да 
продължава да бъде ориентирано към 
търсенето и поддържането на 

Изисква финансирането от страна на 
Европейския съюз да продължава да 
бъде ориентирано към изследването и 
поддържането на подходящо качество 
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подходящо качество на водите, както 
за икономиката, така и за местно 
потребление;

на водите, както за икономиката, така 
и за местно потребление;

Изменение 38
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 4 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Подчертава усилията, положени от 
различните компетентни органи, за 
подобряване на качеството на водите, 
обитавани от черупкови организми и 
за пречистването на отпадъчните води 
от агломерациите с население над 
15 000 души;

Препоръчва да продължат усилията, 
полагани от различните компетентни 
органи, за подобряване на качеството 
на водите, обитавани от черупкови 
организми, и за пречистването на 
отпадъчните води от агломерациите с 
население над 150 000 души, както и 
от всички населени места в залива 
Виго, тъй като третирането и 
канализацията трябва да се 
осъществяват като цялостен 
процес;

Изменение 39
Уили Мейер
Препоръка 4 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Подчертава усилията, положени от 
различните компетентни органи, за 
подобряване на качеството на водите, 
обитавани от черупкови организми и 
за пречистването на отпадъчните води 
от агломерациите с население над 
15 000 души;

Подчертава усилията, положени от 
различните компетентни органи, за 
подобряване на качеството на водите, 
обитавани от черупкови организми, и 
за пречистването на отпадъчните води 
от агломерациите с население над 
150 000 души, и изисква 
задълбочаването на тези мерки, за 
да се гарантира спазването на най-
високите стандарти за канализация 
на ЕС;

Изменение 40
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 5 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Счита, че настоящата станция във 
Виго не отговаря достатъчно на 
нуждите на населението; следователно 
счита, че новата пречиствателна 
станция във Виго — „Лагарес“, която 
е в процес на изграждане, 
представлява решение на въпроса с 

Счита, че предвид нейните 
структурни недостатъци
настоящата станция във Виго не 
отговаря достатъчно на нуждите на 
населението; следователно счита, че 
новата пречиствателна станция във 
Виго-Лагарес, която е в процес на 
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пречистването на отпадъчните води, 
тъй като разполага с капацитет за 
пречистване от 800 000 еквивалент 
жители за агломерация, с 
предполагаемо население през лятото 
от 466 230 жители; без да се забравят 
станциите за пречистване във Виго —
„Теис“, „Редондела“, „Аркаде-
Соутомайор“, „Вилабоа“, „Моана“ и 
„Кангас“, разполагащи с капацитет за 
пречистване за 924 821 жители, което е 
около два пъти повече от жителите на 
залива Виго;

изграждане, трябва да представлява 
частично решение на въпроса с 
пречистването на отпадъчните води, 
тъй като разполага с капацитет за 
пречистване от 800 000 еквивалент 
жители за агломерация с 
предполагаемо население през лятото 
от 466 230 жители; без да се забравят 
станциите за пречистване във Виго-
Теис, Редондела, Аркаде-Соутомайор, 
Вилабоа, Нигран, Байона, Гондомар,
Моаня и Кангас, разполагащи с 
капацитет за пречистване за 
924 821 жители, което е около два 
пъти повече от жителите на залива 
Виго, като канализацията ще 
продължи да бъде недостатъчна, 
ако не се предвиди пълното 
изграждане на отделни колектори 
за дъждовни и речни води, които са 
свързани с колекторите за фекални 
води, както и напорните помпени 
станции да функционират 
адекватно;

Изменение 41
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 6 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Счита, че новата пречиствателна
станция ще отговори на прилива на
води по време на валежи и ще 
избегне разливи на непречистени 
води поради намаления капацитет 
на настоящата пречиствателна 
станция във Виго; добавя, че 
пречиствателната станция във Виго, 
която е в процес на изграждане, ще 
отговори на най-съвременните норми 
за -пречистване на води, като се вземат 
предвид изискванията на живеещите в 
близост, било то чрез ограничаване на 
миризмите вътре в завода или чрез 
поставяне на съоръжения в района;

Счита, че новата СПОВ трябва да 
третира изключително 
промишлените води, предварително 
третирани в източника, и 
фекалните води, като се избягва 
попадането в пречиствателната
станция на дъждовните води
посредством изграждането на 
отделни мрежи за фекални и за 
дъждовни води и като се изградят в 
мрежата за дъждовни води 
съответните колектори с фази за 
третиране и преливане от водните 
корита; добавя, че пречиствателната 
станция във Виго, която е в процес на 
изграждане, ще отговори на най-
съвременните норми за пречистване на 
води, като се вземат предвид 
изискванията на живеещите в близост, 
било то чрез ограничаване на 
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миризмите вътре в завода или чрез 
поставяне на съоръжения в района;

Изменение 42
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 6а (нова) – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Препоръчва да се спазва 
съответната нормативна уредба за 
събирането, отвеждането и 
третирането на отпадъчните води 
— дъждовните отделно от 
фекалните води, за да се избегне 
попадането във водите на реките и 
на залива Виго на тежки метали, 
въглеводороди и други замърсяващи 
материали, които могат да 
променят биологичното 
разнообразие на водните системи, 
което, както беше установено, 
влияе отрицателно върху 
рибодобивните дейности, 
качеството на водата и 
екосистемата на речното устие 
като цяло;

Изменение 43
Уили Мейер
Препоръка 7 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява желание срокът за 
приключване на строителните работи в 
пречиствателната станция, определен 
за 31 декември 2015 г., да бъде спазен;

Изисква срокът за приключване на 
строителните работи в 
пречиствателната станция, определен 
за 31 декември 2015 г., да бъде спазен;

Изменение 44
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 7 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява желание срокът за 
приключване на строителните работи в 
пречиствателната станция, определен 
за 31 декември 2015 г., да бъде спазен;

Изразява желание срокът за 
приключване на строителните работи в 
пречиствателната станция, определен 
за 31 декември 2015 г., да бъде спазен, 
тъй като няма гаранции за това, 
като за целта трябва да се 
установят механизми за 
мониторинг и контрол, 
включително пряко участие на 
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вносителите на петиции;

Изменение 45
Уили Мейер
Препоръка 7а (нова) – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Изисква установяване на система за 
измерване на променливите 
величини, които влияят върху 
екологичното качество на водите в 
залива Виго;

Изменение 46
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 7а (нова) – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Препоръчва на органите да отдадат 
приоритет на инвестициите за 
канализация при отделното 
третиране на дъждовните води с 
колектори за дъждовна вода преди 
изливането в реките и речните 
устия, както и изграждането на 
специални колектори за отвеждане 
на фекалните води до 
пречиствателните станции за 
отпадъчни води (ПСОВ);

Изменение 47
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 7б (нова) – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Настоятелно призовава 
компетентните органи да 
установят, отделят, отстранят и 
депонират тежките метали, които 
са вредни за общественото здраве, 
като олово, кадмий, кобалт, цинк и 
др., тъй като са разпръснати из 
речното устие вследствие на силни 
приливи и покачване на нивата на 
реките, които се вливат в него;

Изменение 48
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 8 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява съжаление относно заличава се



PE524.662v02-00 22/34 CM\1012709BG.doc

BG

оспорването от страна на някои 
вносители на петиции на цифрите и 
данните на Технологичния 
институт за контрол на морската 
среда в Галиция (INTECMAR) от 
доклада от проверката на 
Службата за хранителна и 
ветеринарна безопасност на 
кралство Испания от октомври 
2011 г., цитиран в доклада на ГД 
„Здравеопазване и потребители“ 
2011-8881, в който се припомня че 
„Системата за контрол, въведена в 
Галиция, където се произвеждат 
96 % от националното производство 
на двучерупчести мекотели, е в
съответствие със 
законодателството на ЕС.“;

Изменение 49
Антолин Санчес Преседо
Препоръка 8 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява съжаление относно 
оспорването от страна на някои 
вносители на петиции на цифрите и 
данните на Технологичния институт за 
контрол на морската среда в Галиция 
(INTECMAR) от доклада от 
проверката на Службата за хранителна 
и ветеринарна безопасност на кралство 
Испания от октомври 2011 г., цитиран 
в доклада на ГД „Здравеопазване и 
потребители“ 2011-8881, в който се 
припомня че „Системата за контрол, 
въведена в Галиция, където се 
произвеждат 96 % от националното 
производство на двучерупчести 
мекотели, е в съответствие със 
законодателството на ЕС.“;

Относно цифрите и данните на 
Технологичния институт за контрол на 
морската среда в Галиция 
(INTECMAR) от доклада от 
проверката на Службата за хранителна 
и ветеринарна безопасност на кралство 
Испания от октомври 2011 г., цитиран 
в доклада на ГД „Здравеопазване и 
потребители“ 2011-8881, в който се 
припомня че „Системата за контрол, 
въведена в Галиция, където се 
произвеждат 96 % от националното 
производство на двучерупчести 
мекотели, е в съответствие със 
законодателството на ЕС.“;

Изменение 50
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 9 – Виго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Припомня, че — каквото е и
желанието на някои вносители на 
петиции — крайбрежен устройствен 
план, одобрен от Съвета на 

Припомня — каквото е и искането на 
някои вносители на петиции — да се 
спазва крайбрежният устройствен 
план, одобрен от Съвета на 
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автономното правителство в Галиция 
от 10 февруари 2011 г., предвижда
политики за териториално и градско 
развитие, които вземат предвид 
устойчивостта на природните ресурси 
и който е бил коментиран от 
Организацията на обединените нации 
в нейната програма за населените 
места (UN-Habitat), която определя 
плана като съдържащ „добри 
екологични практики“;

автономното правителство в Галиция 
от 10 февруари 2011 г., предвиждащ
политики за териториално и градско 
развитие, които вземат предвид 
устойчивостта на природните ресурси 
и който е бил коментиран от 
Организацията на обединените нации 
в нейната програма за населените 
места (UN-Habitat), която определя 
плана като съдържащ „добри 
екологични практики“;

Изменение 51
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Препоръки – заглавие „Във Ферол“
Текст, предложен от докладчика Изменение
Във Ферол За „Реганоса“ (Ферол)

Изменение 52
Уили Мейер
Препоръка 1 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Отбелязва, че заводът „Реганоса“ е 
получил всички административни 
разрешителни за изграждането и 
използването на терминала, по-
специално предварително 
административно разрешително, 
придружено от положително 
становище относно влиянието на 
терминала върху околната среда, 
издадено на 11 юни 2001 г., 
разрешение за проект за изпълнение 
на терминала от 13 февруари 2004 г. 
и накрая акт за експлоатация от 
7 ноември 2007 г.;

Отбелязва, че заводът „Реганоса“ 
нарушава нормите за безопасност, 
посочени в стандарта UNE EN 1532 
относно отплаването на кораби за 
втечнен природен газ в случай на 
извънредни ситуации или относно 
застрашаващи, нездравословни и 
опасни дейности (RAMINP), или 
нарушаването на Директивата за 
комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването (Севесо), 
която определя минималните 
безопасни отстояния за тези 
промишлени дейности;

Изменение 53
Уили Мейер
Препоръка 2 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Отбелязва отказа от страна на 
испанските съдилища на всички 
съдебни процедури, предприети 
срещу завода „Реганоса“, с 
изключение на иска, образуван срещу 
промяната на градоустройствения 
план на община Мугардос, промяна, 

Осъжда играта на поставяне пред 
свършени факти, която играе 
заводът със съучастието на 
политиците, за да поддържа 
функционирането му въпреки трите 
съдебни решения против него, след 
като прибягва до съд с цел печелене 



PE524.662v02-00 24/34 CM\1012709BG.doc

BG

която все пак е приета на 13 юни 
2012 г. посредством нова 
административна процедура, 
съгласно изискванията на 
решението на Върховния съд от 
12 май 2012 г.;

на време с нужното сътрудничество 
от страна на публичните органи;

Изменение 54
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Препоръка 2 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Отбелязва отказа от страна на 
испанските съдилища на всички 
съдебни процедури, предприети срещу 
завода „Реганоса“, с изключение на 
иска, образуван срещу промяната на 
градоустройствения план на община 
Мугардос, промяна, която все пак е 
приета на 13 юни 2012 г. 
посредством нова административна 
процедура, съгласно изискванията на 
решението на Върховния съд от 12 май 
2012 г.;

Отбелязва отказа от страна на 
испанските съдилища на всички 
съдебни процедури, предприети срещу 
завода „Реганоса“, с изключение на 
иска, образуван срещу промяната на 
градоустройствения план на община 
Мугардос; посочва, че на 13 юни 
2012 г. беше приета нова промяна на 
градоустройствените планове
съгласно изискванията на решението 
на Върховния съд от 12 май 2012 г.;

Изменение 55
Уили Мейер
Препоръка 3 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Отбелязва, че Европейската комисия 
е потвърдила спазването на всички 
законови задължения от страна на 
„Реганоса“ и по-специално 
спазването на всички екологични 
задължения;

Настоятелно призовава
Европейската комисия да изисква 
поставянето на общите интереси 
на гражданите над споразуменията 
между политици и предприемачи, 
чийто резултат е сериозното 
застрашаване на населението, 
което живее и работи покрай 
речното устие;

Изменение 56
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Препоръка 3 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Отбелязва, че Европейската комисия е 
потвърдила спазването на всички 
законови задължения от страна на 
„Реганоса“ и по-специално спазването 
на всички екологични задължения;

(Не се отнася до българския текст.)
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Изменение 57
Уили Мейер
Препоръка 3а (нова) – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение

Обръща внимание на щетите, 
произтичащи за канализацията на 
речното устие и от неизпълнението 
на сроковете за осъществяване на 
цялостната му канализация, като 
тя се поврежда от ежедневното 
изпускане на повече от 300 000 куб. 
м. промишлено третирани води от 
завода, без да се спазват 
първоначално предвидените 
количества за третиране;

Изменение 58
Уили Мейер
Препоръка 4 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Отбелязва опасенията на вносителите 
на петиции относно достъпа на 
танкери за течен метан до територията 
на завода „Реганоса“ и припомня в 
тази връзка, че танкерите Q-FLEX, 
които до 2010 г бяха най-големите 
танкери в света, имат разрешение 
за достъп до терминала, съгласно 
норма ROM 3.1-99, която е в сила;

Отбелязва опасенията на вносителите 
на петиции относно достъпа на 
танкери за течен метан до територията 
на завода „Реганоса“;

Изменение 59
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 4а (нова) – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение

Членовете на ЕП имаха 
възможност да проверят високата 
степен на замърсяване на Риа де 
Ферол, като посетиха на място 
района, където се установява 
намаляването на плитчините за 
добив на черупкови организми поради 
затварянето на определени зони в 
резултат на замърсяването, което 
се долавя от миризмите и 
състоянието на водите, както бе 
представено в жалби от 
сдруженията на рибарите във Ферол 
и Барайобре, които макар и да не 
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бяха предмет на посещението, 
привлякоха вниманието на някои 
членове на ЕП към този въпрос 
поради сериозното състояние на Риа 
де Ферол, както и поради 
необходимостта комисията по 
петиции на Европейския парламент 
да не остане неосведомена за 
проблема на засегнатия район, 
който също е включен в започналата 
процедура за нарушение;

Изменение 60
Уили Мейер
Препоръка 5 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Получи информация за опасенията на 
някои жители в близост до завода 
„Реганоса“ относно възможността за 
възникване на инцидент в него;
въпреки това счита, че са били 
извършени процедури за евакуация и 
вземане под внимание на верижна 
реакция в случай на промишлена 
авария, както припомня 
Европейската комисия;

Разбира и подкрепя опасенията на 
повече от 60 обществени групи, 
организирани като граждански 
комитет за извънредни ситуации, 
които опасения са свързани с
възможността за възникване на 
инцидент в завода, и поради това 
призовава националните органи и 
органите на Галиция да 
предприемат действия, позволяващи 
демонтирането на завода за газ;

Изменение 61
Уили Мейер
Препоръка 6 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Добавя, че населението в взело 
участие както в процедурите за 
спешно реагиране, така и в тези 
относно плана за извънредни външни 
ситуации, например Сдружението на 
пенсионерите „Пинабета“, 
Сдружението на живеещите в 
близост „Касас Баратас“, казино 
„Мугардес“, Сдружението на 
риболовците от Мугардес, както и 
футболният клуб от Галиция и 
няколко учебни заведения;

Счита за напълно недостатъчни 
действията в областта на 
предотвратяването на извънредни 
ситуации и на процедурите от плана 
за извънредни външни ситуации;

Изменение 62
Уили Мейер
Препоръка 7 – Ферол
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Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява съжаление, че някои от 
живеещите в близост, чрез медиите 
и всекидневника „Ел Паис“ от 
14 август 2008 г., са заявили отказ да 
участват в информационната 
среща, организирана от „Реганоса“, 
която е имала за цел да отговори на 
въпросите на гражданите;

заличава се

Изменение 63
Антолин Санчес Преседо
Препоръка 7 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Изразява съжаление, че някои от 
живеещите в близост, чрез медиите 
и всекидневника „Ел Паис“ от 
14 август 2008 г., са заявили отказ да 
участват в информационната 
среща, организирана от „Реганоса“, 
която имала за цел да отговори на 
въпросите на гражданите;

Препоръчва на „Реганоса“ да води 
ефективен и редовен диалог с 
гражданското общество и 
компетентните органи относно 
дейностите, които засягат средата 
около него, и да има прозрачност 
относно резултатите от 
периодичните проверки върху тези 
дейности;

Изменение 64
Уили Мейер
Препоръка 8 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Препоръчва на живеещите в 
близост, които твърдят, че са 
държани настрана от 
информациите около обекта, да се 
запишат за участие в безплатното 
посещение, организирано от 
„Реганоса“ на следния електронен
адрес: comunicacion@reganosa.com; 
Припомня, че между второто 
полугодие на 2007 г. и 2012 г. повече 
от 5000 души са посетили завода 
(сред които и много студенти);

заличава се

Изменение 65
Антолин Санчес Преседо
Препоръка 8 – Ферол
Текст, предложен от докладчика Изменение
Препоръчва на живеещите в 
близост, които твърдят, че са 
държани настрана от 

заличава се
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информациите около обекта, да се 
запишат за участие в безплатното 
посещение, организирано от 
„Реганоса“ на следния електронен 
адрес: comunicacion@reganosa.com; 
Припомня, че между второто 
полугодие на 2007 г. и 2012 г. повече 
от 5000 души са посетили завода 
(сред които и много студенти);
Обосновка
Счита се, че е включена в предходното изменение.

Изменение 66
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Препоръки – заглавие „В Бурго“ 
Текст, предложен от докладчика Изменение
В Бурго За залива О Бурго

Изменение 67
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Препоръка -1а (нова) – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Отчита силния натиск от страна 
на човешката дейност, на който бе 
изложено речното устие на О Бурго 
в процеса на разрастване на 
територията на агломерацията 
А Коруня;

Изменение 68
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Препоръка -1б (нова) – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Отбелязва, че през последните 
години е работено за възстановяване 
на предишното положение, което е 
довело до спиране на промишлените 
разливи и до адекватно управление 
на по-голямата част от градските 
битовите отпадъчни води;

Изменение 69
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 1 – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Без да се пренебрегва факта, че
членовете на ЕП посетиха само малка 
част от залива Бурго, все пак

Членовете на ЕП посетиха долната, 
средната и високата част от залива 
О Бурго, принадлежаща към 
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препоръчва на органите да разгледат 
възможно най-скоро въпроса с -тинята 
в него;

кметствата Камбре, Куйередо, 
Олейрос и А Коруня. Предвид 
очевидното натрупване на тиня и 
липсата на срок за възстановяване и 
драгиране от страна на държавата, 
делегацията препоръчва 
определянето на спешен график за 
действия с отделения от 
компетентните органи бюджет, за
да разгледат възможно най-скоро и 
чрез ефикасно управление, спазващо 
всички екологични гаранции, въпроса 
с тинята в речното устие, тъй като 
увеличаването на тинята, 
покриваща и задушаваща 
плитчините за отглеждане на 
черупкови организми, е причина за 
непроизводителност на зоните за 
добив на такива организми;

Изменение 70
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Препоръка 1 – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Без да се пренебрегва факта, че 
членовете на ЕП посетиха само малка 
част от залива Бурго, все пак 
препоръчва на органите да разгледат
възможно най-скоро въпроса с -
тинята в него;

Без да се пренебрегва фактът, че 
членовете на ЕП посетиха само малка 
част от залива Бурго, все пак 
препоръчва на органите да третират
възможно най-скоро участъка от
него, замърсен от натрупаната 
тиня като последица от разливите 
в миналото;

Изменение 71
Уили Мейер
Препоръка 1 – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Без да се пренебрегва факта, че 
членовете на ЕП посетиха само малка 
част от залива Бурго, все пак 
препоръчва на органите да разгледат 
възможно най-скоро въпроса с -
тинята в него;

Без да се пренебрегва фактът, че 
членовете на ЕП посетиха само малка 
част от залива Бурго, все пак 
препоръчва на органите да разгледат в 
спешен порядък въпроса с 
премахването на тинята в него;

Изменение 72
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 1а (нова) – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
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Препоръчва на националните органи 
и на органите на Галиция да 
осъществят цялостен план за 
възстановяване на залива О Бурго, в 
който да се предвиди драгирането, 
отстраняването, почистването и 
третирането на тинята, както и 
необходимите мерки за завършване 
на цялостната канализация;

Изменение 73
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 1б (нова) – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Предвид жалбата на вносителите 
на петиции за липса на информация 
и участие, препоръчва на местните 
органите, на органите на Галиция и 
на националните органи участие във 
всички осъществявани дейности;

Изменение 74
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 2 – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Подчертава, че анализите на 
тинята, които се извършват в 
момента, както и проектите за 
нейното отстраняване са 
обществено достъпни, благодарение 
на CEDEX (Център за изследване и 
експериментиране по въпросите на 
благоустройството), който е под 
ръководството на министерството 
на благоустройството и 
транспорта и че подходящите 
мерки за извличане ще бъдат взети 
според химическия състав на 
тинята, за да не бъдат замърсени 
повърхностните води;

заличава се

Изменение 75
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 3 – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Препоръчва на органите да 
продължават да полагат усилия за 
подобряването на качеството на 

заличава се
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водите;

Изменение 76
Уили Мейер
Препоръка 3 – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Препоръчва на органите да 
продължават да полагат усилия за 
подобряването на качеството на 
водите;

Препоръчва на органите да 
продължават да полагат усилия за 
гарантирането на качеството на 
водите и по този начин за 
опазването на общественото здраве, 
което е изложено на риск от 
токсичните утайки;

Изменение 77
Франсиско Хосе Милян Мон, Карлос Хосе Итургайс Ангуло
Препоръка 3 – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Препоръчва да бъдат инвестирани 
средства в подобряването на 
качеството на водите, но също и най-
вече в извличането на тинята и в 
пречистването на замърсените части от 
нея.

Препоръчва да бъдат инвестирани 
средства в подобряването на 
качеството на водите, но също и най-
вече в извличането на тинята и в 
пречистването на замърсените части от 
нея възможно най-предпазливо по 
отношение на околната среда, и 
изразява мнението, че е необходимо 
да бъдат използвани 
възможностите, предоставени от 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2014—2020 г., за подобряване 
на екологичното състояние на 
речното устие и на
конкурентоспособността на 
дейността, свързана с добив на 
черупкови организми.

Изменение 78
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 3а (нова) – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Без да пренебрегва факта, че макар 
естествените плитчини в залива 
О Бурго да са класифицирани като 
зона за производство от клас „В“, не 
се отчита, че по дъното на речното 
устие е натрупана тиня, която 
покрива и задушава с голяма скорост 
плитчините за добив на черупкови 
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организми и води до загуба на площ 
за отглеждане на миди и 
възможност за посяването им, като 
създава сериозен проблем от гледна 
точка на околната среда, 
икономиката и безопасността на 
заетите „марискадорес“, предвид 
рисковете, свързани с тинята, 
която вече доведе до загуба на 
човешки животи. Препоръчва да се 
вземе предвид това съображение за 
съществуващото противоречие 
между класификацията на зоните 
за производство от „клас В“ и 
едновременното наличие на тиня;

Изменение 79
Уили Мейер
Препоръка 4 – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Препоръчва да бъдат инвестирани 
средства в подобряването на 
качеството на водите, но също и най-
вече в извличането на тинята и в 
пречистването на замърсените части от 
нея.

Препоръчва да бъдат инвестирани 
необходимите финансови средства в 
подобряването на качеството на 
водите, но също и най-вече в 
извличането на тинята и в 
пречистването на замърсените части от 
нея.

Изменение 80
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 4 – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение
Препоръчва да бъдат инвестирани 
средства в подобряването на 
качеството на водите, но също и най-
вече в извличането на тинята и в 
пречистването на замърсените части от 
нея.

Препоръчва да бъдат инвестирани 
средства в подобряването на 
качеството на водите, но също и най-
вече в премахването, третирането, 
почистването и извличането на 
тинята и в пречистването на 
замърсените части от нея, както и да 
бъдат инвестирани средства за 
проекти за възстановяване и 
повторно засяване на плитчините 
за добив на черупкови организми, 
които са покрити от тиня, 
намаляваща площта за посяване и 
отглеждане на тези видове.

Изменение 81
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
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Препоръка 4а (нова) – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Препоръчва на държавата членка да 
запази в бъдещия Европейски фонд за 
морско дело и рибарство пряк 
финансов пакет за регенерирането, 
възстановяването и посяването на 
плитчините за добив на черупкови 
организми, тъй като загубата и 
намаляването им е пряка последица 
от замърсяването и от 
увеличаването на тинята;

Изменение 82
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 4б (нова) – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Препоръчва на държавните органи и 
на органите на Галиция да решат 
проблема с преливниците на 
помпените станции, които имат 
пряко въздействие върху качеството 
на водите в залива О Бурго;

Изменение 83
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 4в (нова) – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Настоятелно призовава да бъде 
насърчено разработването на 
проекти за свободното време и за 
спорт за съседните зони;

Изменение 84
Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Препоръка 4г (нова) – Бурго
Текст, предложен от докладчика Изменение

Призовава органите, компетентни 
за изграждането на канализация на 
залива О Бурго, да отчетат 
необходимостта от осъществяване 
на строг контрол в борбата срещу 
прякото замърсяване на водите в 
него, като разглеждат 
канализацията като цялостен 
процес, с цел да се гарантира 
благосъстоянието на гражданите и 
социално-икономическото бъдеще на 



PE524.662v02-00 34/34 CM\1012709BG.doc

BG

сектора за професионален добив на 
черупкови организми в засегнатата
зона.


