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Ændringsforslag
Arbejdsdokument

om en undersøgelsesrejse til Galicien
1008140v06

Ændringsforslag 1
Tatjana Ždanoka, Angelika Werthmann
Konklusioner og henstillinger
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Alle konklusioner og henstillinger i 
arbejdsdokument DT1008140 af 
28.10.2013

Alle afsluttende bemærkninger og 
udkast til henstillinger i 
arbejdsdokument DT940894 af 20.6.2013

Begrundelse
Den del af arbejdsdokument DT1008140, der indeholder konklusioner og henstillinger, er ikke 
tilstrækkelig velstruktureret: Der opstår forvirring mellem to elementer, dvs. konklusioner og 
henstillinger, i begge dens dele. Det er umuligt at tydeliggøre denne del ved at stille ændringsforslag 
til dens enkelte stykker. Derfor foreslår vi, at hele den behørige del af arbejdsdokumentet erstattes 
med den nye del. Det nye tekstforslag er indgivet af Angelika Werthmann og Tatjana Ždanoka og går 
på "afsluttende bemærkninger og udkast til henstillinger i arbejdsdokument DT940894 af 20.6.2013". 
Disse "Konklusioner" er behørigt adskilt fra "Henstillinger", og deres indhold afspejler fuldt ud den 
oprindelige indstilling hos de deltagende i undersøgelsesrejsen.

Ændringsforslag 2
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Indledning før konklusioner
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Denne mission fokuserede på de 
spørgsmål, som andragerne havde rejst, 
og som nødvendigvis vedrørte de dele af 
de galiciske flodmundinger, som er 
særligt påvirkede af forurening efter 
mange års laden stå til fra både de 
nationale, regionale og lokale ansvarlige 
myndigheders side. De er blevet påvirket 
af den hastigt voksende urbanisering og 
industrialisering, som ikke er blevet fulgt 
op af de nødvendige foranstaltninger til 
beskyttelse af miljøet og sikring af 
korrekt affaldshåndtering.

Denne mission fokuserede på de 
spørgsmål, som andragerne havde rejst, 
og som nødvendigvis vedrørte de dele af 
de galiciske flodmundinger, som er 
særligt påvirkede af forurening. De er 
blevet påvirket af den hastigt voksende 
urbanisering og industrialisering, som 
ikke er blevet fulgt op af de nødvendige 
foranstaltninger til beskyttelse af miljøet 
og sikring af korrekt affaldshåndtering.
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Ændringsforslag 3
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Indledning før konklusioner
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Denne mission fokuserede på de 
spørgsmål, som andragerne havde rejst, 
og som nødvendigvis vedrørte de dele af 
de galiciske flodmundinger, som er 
særligt påvirkede af forurening efter 
mange års laden stå til fra både de 
nationale, regionale og lokale ansvarlige 
myndigheders side. De er blevet påvirket 
af den hastigt voksende urbanisering og 
industrialisering, som ikke er blevet fulgt 
op af de nødvendige foranstaltninger til 
beskyttelse af miljøet og sikring af 
korrekt affaldshåndtering.

Denne mission fokuserede på de 
spørgsmål, som de talrige andragere
havde rejst, og som efter flere års klager 
nødvendigvis vedrørte de dele af de 
galiciske flodmundinger, som er særligt 
påvirkede af forurening og forringelse af 
flodmundingernes kvalitet med 
fremskyndelse af værditab til følge for så 
vidt angår natur, miljø, økologi, 
samfund og økonomi efter mange års 
laden stå til, samt utilstrækkelig 
udnyttelse af EU-midler og overholdelse 
af de fastsatte frister fra både de 
nationale, regionale og lokale ansvarlige 
myndigheders side. Disse 
flodmundinger, som er et økosystem med 
en unik biodiversitet og en offentlig hav-
og fiskeriressource, er blevet påvirket af 
den hastigt voksende og meget 
omfattende urbanisering og 
industrialisering, der er sket uden 
afhjælpende foranstaltninger, og som 
ikke er blevet fulgt op af tilstrækkelige
foranstaltninger til beskyttelse af miljøet 
og sikring af korrekt affaldshåndtering i 
overensstemmelse med den relevante 
EU-lovgivning.

Ændringsforslag 4
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion -1 a (ny)
Ordførerens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne glæder sig over og 
værdsætter den store indsats fra 
andragernes og det galiciske 
civilsamfunds side for at stille krav om, 
at lovgivningen skal overholdes, og for 
at have fremsendt en beskrivelse af de 
forhold, der påklages på denne mission, 
vedrørende forureningen i 
flodmundingerne i Vigo, O Burgo og 
Ferrol, til Europa-Parlamentets Udvalg 
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for Andragender.

Ændringsforslag 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 1
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Medlemmerne anerkender, at de 
offentlige myndigheder har gjort en 
indsats med hensyn til rensning, og at den 
har ført til forbedringer på en række 
områder. De anerkender også mere 
generelt de store fremskridt, der er sket
siden 1980'erne, da der kun fandtes ét 
rensningsanlæg i Galicien i forhold til de 
nuværende 151 anlæg med en kapacitet 
på mindst 2 000 h-e.

Medlemmerne anerkender, at de 
offentlige myndigheder efter advarsler i 
forbindelse med traktatbrudsproceduren 
har gjort en vis indsats med hensyn til 
rensning, og at den har ført til 
forbedringer på en række områder, for 
eksempel i sagen om Vigo, men de kan 
konstatere talrige forsinkelser, og at der 
i visse tilfælde, for eksempel i 
forbindelse med flodmundingen i 
Ferrol, findes et 
spildevandsrensningsanlæg (EDAR), 
der ikke er i drift. De anerkender også 
mere generelt, at der er sket visse logiske
fremskridt siden 1980'erne, dengang der 
kun fandtes ét rensningsanlæg i Galicien i 
forhold til de nuværende 151 anlæg med 
en kapacitet på mindst 2 000 h-e, idet 
medfinansieringen fra den europæiske 
Samhørighedsfond har bidraget til 
iværksættelsen af et rensningsnet.
Medlemmerne mener dog, at denne 
meget store medfinansiering fra EU ikke 
stemmer overens med den grad af 
gennemførelse og fuldstændiggørelse, 
som der burde være sket i forbindelse 
med rensningsnettet, hvilket er årsagen 
til, at der er blevet indledt en 
traktatbrudsprocedure.

Ændringsforslag 6
Willy Meyer
Konklusion 1
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Medlemmerne anerkender, at de 
offentlige myndigheder har gjort en 
indsats med hensyn til rensning, og at den 
har ført til forbedringer på en række 
områder. De anerkender også mere 
generelt de store fremskridt, der er sket 
siden 1980'erne, da der kun fandtes ét 

Medlemmerne anerkender, at de 
offentlige myndigheder har gjort en 
indsats med hensyn til rensning, og at den 
har ført til forbedringer på en række 
områder. De anerkender også mere 
generelt de store fremskridt, der er sket 
siden 1980'erne, da der kun fandtes ét 
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rensningsanlæg i Galicien i forhold til de 
nuværende 151 anlæg med en kapacitet 
på mindst 2 000 h-e.

rensningsanlæg i Galicien i forhold til de 
nuværende 151 anlæg med en kapacitet 
på mindst 2 000 h-e. I betragtning af, at 
de frister, der var sat for at rense de 
galiciske flodmundinger, tydeligvis ikke 
er blevet overholdt, opfordrer de den 
spanske regering og den galiciske 
selvstyreregering til at kræve en større 
forbedring af tidsplanen og budgetterne 
med henblik på opnåelse af det tilsigtede 
mål.

Ændringsforslag 7
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 2
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Medlemmerne ønsker at understrege, at 
skaldyrsindustrien fortsat trives i andre 
dele af flodmundingerne. Disse områders 
fortrinlige stand er imidlertid truet, hvis 
der ikke omgående gøres noget for at løse 
de problemer, der rejses i denne rapport.

Medlemmerne ønsker at understrege, at 
de ekstraktive erhverv, som omfatter 
ikke-industrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri 
og ekstensivt akvakulturbrug, fortsat 
trives i flodmundingerne og udgør en af 
landets vigtigste økonomiske aktiviteter.
Disse områders fortrinlige stand er 
imidlertid truet, hvilket bringer 
fiskeressourcerne, de miljømæssige 
ressourcer samt områdets store 
afhængighed af fiskerisektoren i fare, 
hvis der ikke omgående gøres noget for at 
løse de problemer, der rejses i denne 
rapport, og som andragerne gentagne 
gange og over en lang tidsperiode har 
klaget over.

Ændringsforslag 8
Willy Meyer
Konklusion 2
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Medlemmerne ønsker at understrege, at 
skaldyrsindustrien fortsat trives i andre 
dele af flodmundingerne. Disse områders 
fortrinlige stand er imidlertid truet, hvis 
der ikke omgående gøres noget for at løse 
de problemer, der rejses i denne rapport.

Medlemmerne ønsker at understrege, at 
skaldyrsindustrien, på trods af at dette 
ekstraktive erhverv fortsat trives i andre 
dele af flodmundingerne, ikke formår at 
udvikle hele sit usædvanlige økonomiske 
potentiale og jobskabelsespotentiale på 
grund af forsinkelsen i rensningen af 
flodmundingerne, hvorved disse 
områders fortrinlige stand kan være truet, 
hvis der ikke omgående gøres noget for at 
løse de problemer, der rejses i denne 
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rapport.

Ændringsforslag 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 3
Ordførerens forslag Ændringsforslag
EU-Domstolens afgørelser mod Spanien 
gav det første indtryk af overtrædelsernes 
omfang samt forsinkelserne i 
gennemførelsen af EU-direktiverne. 
Medlemmerne kunne under deres besøg 
se, at de ansvarlige myndigheder 
gennemførte forbedringer og gjorde en 
indsats for at forbedre vandkvaliteten og 
bekæmpe forureningen. Medlemmerne 
har imidlertid konstateret, at regnvandet 
ikke altid er blevet behandlet korrekt i 
Vigo, men at anlægget i Vigo-Lagares, 
som er under opførelse, bør kunne 
imødekomme de seneste bekymringer 
vedrørende behandlingen af regnvand.

EU-Domstolens afgørelser mod Spanien 
gav det første indtryk af overtrædelsernes 
omfang samt forsinkelserne i 
gennemførelsen af EU-direktiverne.
Medlemmerne fik under deres besøg 
oplysninger fra de ansvarlige 
myndigheder vedrørende planerne for 
forureningsbekæmpelse. Medlemmerne 
har imidlertid konstateret, at regnvandet 
ikke altid er blevet behandlet korrekt i 
Vigo, men at anlægget i Vigo-Lagares, 
som er under opførelse, bør kunne 
imødekomme de seneste bekymringer
vedrørende behandlingen af regnvand.

Ændringsforslag 10
Willy Meyer
Konklusion 2
Ordførerens forslag Ændringsforslag
EU-Domstolens afgørelser mod Spanien 
gav det første indtryk af overtrædelsernes 
omfang samt forsinkelserne i 
gennemførelsen af EU-direktiverne. 
Medlemmerne kunne under deres besøg 
se, at de ansvarlige myndigheder 
gennemførte forbedringer og gjorde en 
indsats for at forbedre vandkvaliteten og 
bekæmpe forureningen. Medlemmerne 
har imidlertid konstateret, at regnvandet 
ikke altid er blevet behandlet korrekt i 
Vigo, men at anlægget i Vigo-Lagares, 
som er under opførelse, bør kunne 
imødekomme de seneste bekymringer 
vedrørende behandlingen af regnvand.

EU-Domstolens afgørelser mod Spanien 
gav det første indtryk af overtrædelsernes 
omfang samt forsinkelserne i 
gennemførelsen af EU-direktiverne. 
Medlemmerne kunne under deres besøg 
se, at de ansvarlige myndigheder 
gennemførte forbedringer og gjorde en 
indsats for at forbedre vandkvaliteten og 
bekæmpe forureningen. Medlemmerne 
har imidlertid konstateret, at regnvandet 
ikke altid er blevet behandlet korrekt i 
Vigo, men at anlægget i Vigo-Lagares, 
som er under opførelse, bør kunne 
imødekomme de seneste bekymringer 
vedrørende behandlingen af regnvand. 
Desuden er der i Ferrol områder, hvor 
regnvand og kloakvand behandles ens 
med deraf følgende negative virkninger, 
hvilket forpligter de ansvarlige offentlige 
myndigheder til at rette op på denne 
situation.
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Ændringsforslag 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 4
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Spildevandsforvaltningen i denne region
kræver en samordnet og omfattende 
helhedstilgang, så akvakultur, fiskeri og 
fritidsaktiviteter kan blomstre og trives. 
Dette kræver investeringer i 
menneskelige og finansielle ressourcer.

Spildevandsforvaltningen i Galicien 
kræver en samordnet og omfattende 
helhedstilgang, så de ekstraktive 
aktiviteter (akvakultur, fiskeri og 
skaldyrsfiskeri), turisme og 
fritidsaktiviteter kan blomstre og trives.
Dette kræver investeringer i 
menneskelige og finansielle ressourcer, i 
oplysning, miljøundervisning og 
forskning.

Ændringsforslag 12
Willy Meyer
Konklusion 4
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Spildevandsforvaltningen i denne region 
kræver en samordnet og omfattende 
helhedstilgang, så akvakultur, fiskeri og 
fritidsaktiviteter kan blomstre og trives. 
Dette kræver investeringer i 
menneskelige og finansielle ressourcer.

Spildevandsforvaltningen i denne region 
kræver en samordnet og omfattende 
helhedstilgang, så akvakultur, fiskeri og 
fritidsaktiviteter kan blomstre og trives. 
Dette kræver investeringer i 
menneskelige og finansielle ressourcer 
hurtigst muligt og med de midler, der 
måtte være nødvendige, idet vi ikke blot 
står over for en driftsudgift, men 
derimod over for en investering, der kan 
medføre en meget stor gevinst for så vidt 
angår folkesundheden og den 
økonomiske udvikling.

Ændringsforslag 13
Willy Meyer
Konklusion 5
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Reganosa-anlægget har fået alle de 
nødvendige tilladelser til dets aktiviteter. 
Medlemmerne lagde mærke til en vis 
nærhed til nogle huse.

Reganosa-anlægget har fået alle de 
nødvendige tilladelser til dets aktiviteter. 
Medlemmerne lagde mærke til en vis 
nærhed til nogle huse, hvorfor vi må 
erkende, at anlægsområdet ikke er 
hensigtsmæssigt placeret. Denne nære 
beliggenhed indebærer en overtrædelse 
af RAMINP (bestemmelser om 
generende, usunde, skadelige og farlige 
aktiviteter) og bringer dermed livet for 
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tusindvis af mennesker, der bor og 
arbejder i omegnen af flodmundingen i 
Ferrol, i fare.

Ændringsforslag 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 6
Ordførerens forslag Ændringsforslag
I O Burgo og Ferrol var nogle af 
medlemmerne chokerede over det dybe 
lag slam, som havde hobet sig op, og som 
påvirkede befolkningens 
hverdagsaktiviteter og den lokale 
beskæftigelse i så negativ grad. Der skal 
træffes foranstaltninger til at sikre 
vandkvaliteten med henblik på at nærme 
sig de bedste europæiske standarder.

I O Burgo blev de tre medlemmer af 
delegationen chokeret over det dybe lag 
slam, som havde hobet sig op, og som 
påvirkede befolkningens 
hverdagsaktiviteter og den lokale 
beskæftigelse i så negativ grad, og som 
har forårsaget tab af talrige 
arbejdspladser i løbet af de seneste 25 
år. Forureningsproblemet i 
flodmundingen i O Burgo er af større 
dimensioner, idet den berører fire 
kommuner (A Coruña, Culleredo, 
Cambre og Oleiros) med et samlet 
indbyggertal på over 330 000 
indbyggere. Ud fra et miljømæssigt 
synspunkt har forureningen som følge 
af udledninger i flodmundingen i 
O Burgo bragt det semiekstensive 
opdræt af muslingeyngel, som 
skaldyrsfiskere har arbejdet med i årevis 
i denne flodmunding, i fare, idet de 
omtalte udledninger er vedblevet med at 
forårsage store tab for 
yngelproduktionen, fordi tilførslen af 
fast affald på skaldyrsbanker har ført til, 
at sedimentet (som er af sand) er blevet 
omdannet til slam, hvilket er synligt i 
alle de fire kommuners yderområder.
Problemet med ophobning af slam på 
skaldyrsbankerne, hvilket skaber et 
dække over og kvæler de nævnte banker 
med skaldyrsyngel, medvirker, at det 
areal, hvor skaldysfiskerne kunne 
udsætte skaldyrsyngel, går tabt.
Delegationen henstiller, at der –
eftersom slammet er hovedårsagen til 
miljøproblemet i flodmundingen i 
O Burgo – træffes alle de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
at kunne sikre vandkvaliteten med 
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henblik på at nærme sig de europæiske 
standarder, og at der iværksættes 
foranstaltninger til at fjerne, rense og 
behandle slammet. 

Ændringsforslag 15
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Konklusion 6
Ordførerens forslag Ændringsforslag
I O Burgo og Ferrol var nogle af 
medlemmerne chokerede over det dybe 
lag slam, som havde hobet sig op, og som 
påvirkede befolkningens 
hverdagsaktiviteter og den lokale 
beskæftigelse i så negativ grad. Der skal 
træffes foranstaltninger til at sikre 
vandkvaliteten med henblik på at nærme 
sig de bedste europæiske standarder.

I O Burgo var nogle af medlemmerne 
chokerede over det dybe lag slam, som 
havde hobet sig op, og som påvirkede 
befolkningens hverdagsaktiviteter og den 
lokale beskæftigelse i så negativ grad. 
Der skal træffes foranstaltninger til at 
sikre, at vandkvaliteten ikke berøres af 
forureningen af sedimentet, således at 
der sikres efterlevelse af de bedste 
europæiske standarder.

Ændringsforslag 16
Willy Meyer
Konklusion 6
Ordførerens forslag Ændringsforslag
I O Burgo og Ferrol var nogle af
medlemmerne chokerede over det dybe 
lag slam, som havde hobet sig op, og som 
påvirkede befolkningens 
hverdagsaktiviteter og den lokale 
beskæftigelse i så negativ grad. Der skal 
træffes foranstaltninger til at sikre 
vandkvaliteten med henblik på at nærme 
sig de bedste europæiske standarder.

I O Burgo var medlemmerne chokerede 
over det dybe lag slam, som havde hobet 
sig op, og som påvirkede befolkningens 
hverdagsaktiviteter og den lokale 
beskæftigelse i så negativ grad. Der skal 
meget hurtigt træffes alle 
foranstaltninger til at sikre vandkvaliteten 
med henblik på at nærme sig de bedste 
europæiske standarder.

Ændringsforslag 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 6 a (ny)
Ordførerens forslag Ændringsforslag

 Det understreges, at der bør ydes støtte 
til den nødvendige genopretning af 
produktiviteten i de ekstraktive erhverv –
ikke-industrielt fiskeri, skaldyrsfiskeri 
og ekstensivt akvakulturbrug – i de 
områder af flodmundingen i Vigo, der er 
blevet forringet, samt til at forhindre 
eller undgå opførelse eller installering 
af ugennemsigtige elementer, som kan 
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ændre kysternes dynamik, ved hjælp af 
investeringer til dette formål om at 
genoprette produktiviteten.

Ændringsforslag 18
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 7
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Medlemmerne er overbeviste om, at de 
regionale myndigheder er klar over, at 
forureningen truer den lokale 
skaldyrsbaserede økonomi, og at 
myndighederne bestræber sig på at træffe 
foranstaltninger for at undgå yderligere 
forringelser. Medlemmerne opfordrer 
dem til mere aktiv investering for at nå 
dette mål.

Medlemmerne har lagt mærke til, at de 
regionale myndigheder har været nødt til 
at erkende, at forureningen af 
flodmundingerne truer sundheden, 
miljøkvaliteten, den lokale økonomi, der 
er baseret på de ekstraktive aktiviteter 
såsom fiskeri, skaldyrsfiskeri og 
ekstensivt akvakulturbrug, og at 
myndighederne bestræber sig på at træffe 
foranstaltninger for at undgå og bremse 
yderligere forringelser. Medlemmerne 
opfordrer dem til mere aktiv investering 
for at nå målet om at undgå en større 
forringelse af vandet som følge af 
forurening og sikre en fuldstændig 
rensning af flodmundingerne.

Ændringsforslag 19
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Konklusion 7
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Medlemmerne er overbeviste om, at de 
regionale myndigheder er klar over, at 
forureningen truer den lokale 
skaldyrsbaserede økonomi, og at 
myndighederne bestræber sig på at træffe 
foranstaltninger for at undgå yderligere 
forringelser. Medlemmerne opfordrer 
dem til mere aktiv investering for at nå 
dette mål.

Medlemmerne er overbeviste om, at de 
regionale myndigheder er klar over, at 
forureningen truer den lokale 
skaldyrsbaserede økonomi, og at 
myndighederne bestræber sig på at træffe 
foranstaltninger for at undgå yderligere 
forringelser. Medlemmerne opfordrer 
dem til aktiv investering for at nå dette 
mål.

Ændringsforslag 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 7 a (ny)
Ordførerens forslag Ændringsforslag

Det er beklageligt, at de lokale, 
regionale og statslige myndigheder ikke 
oplyser andragerne om procedurerne i 
behandlingen af de indgivne klager.
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Ændringsforslag 21
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 7 b (ny)
Ordførerens forslag Ændringsforslag

Det teknologiske institut for kontrol af 
havmiljøet i Galicien (INTECMAR) 
opfordres indtrængende til at 
offentliggøre de mikrobiologiske data 
fra resultatet af kontrollen af 
vandkvaliteten i de 134 kontrolzoner på 
sit websted, idet der på webstedet kun er 
offentliggjort oplysninger om 
biotoksiner og ingen oplysninger om 
forurening fra tungmetaller og 
kulbrinter; kun de største skippere i 
fiskeriforeningerne kan anmode om 
disse mikrobiologiske data, som skal 
være begrænset til bestemte fiskerizoner, 
og de er således ikke offentligt 
tilgængelige;

Ændringsforslag 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 7 c (ny)
Ordførerens forslag Ændringsforslag

Klassificeringen af flodmundinger i A-, 
B- og C-zoner baseret på månedlige 
mikrobiologiske overvågningsdata fra 
134 kontrolzoner, som skal sikre 
kvaliteten af skaldyrs- og 
akvakulturproduktion, samt teknisk og 
rensningsmæssig kontrol af alle 
kystzonerne og strandene, bør 
gennemgås, da der ikke i nogen af de 
zoner, der er klassificeret som en 
"A-zone", findes skaldyrsopdræt –
hverken flydende eller på havbunden –
og da det ophobede slam i visse 
"B-zoner" såsom flodmundingen i 
O Burgo medfører tab af 
skaldyrsbankens areal.

Ændringsforslag 23
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 8
Ordførerens forslag Ændringsforslag
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Flodmundingen i O Burgo skal 
omgående oprenses ved hjælp af 
omfattende og korrekt dræning af de 
mest påvirkede bugter og indløb. Det er 
også i lokalbefolkningens interesse 
fortsat at gennemføre videnskabelige 
analyser af slammet og tømningen 
deraf, også af hensyn til den fremtidige 
økonomiske udvikling og genopretning 
af området.

udgår

Ændringsforslag 24
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Konklusion 8
Ordførerens forslag Ændringsforslag
Flodmundingen i O Burgo skal omgående 
oprenses ved hjælp af omfattende og 
korrekt dræning af de mest påvirkede 
bugter og indløb. Det er også i 
lokalbefolkningens interesse fortsat at 
gennemføre videnskabelige analyser af 
slammet og tømningen deraf, også af 
hensyn til den fremtidige økonomiske 
udvikling og genopretning af området.

Flodmundingen i O Burgo skal omgående 
oprenses ved hjælp af omfattende og 
korrekt opmudring i de områder, der er 
påvirket af forurening.  Det er også i 
lokalbefolkningens interesse fortsat at 
gennemføre videnskabelige analyser af 
slammet og underkaste det behørig 
behandling, også af hensyn til den 
fremtidige økonomiske udvikling og 
genopretning af området.

Ændringsforslag 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 9
Ordførerens forslag Ændringsforslag
De regionale og lokale myndigheder bør
aktivt søge at arbejde mere med lokale 
samfund og foreninger fra 
civilsamfundet, som selv arbejder for at 
forbedre miljøet og sikre et pragmatisk og 
praktisk samarbejde med dem.
Medlemmerne er overbeviste om, at dette 
er muligt og nødvendigt under de 
omstændigheder, som er observeret i de 
besøgte områder, og at der er 
tilstrækkelig goodwill til at fremme 
genopretningen af nogle dele af
flodmundingerne.

Deltagerne i missionen opfordrer – på 
grund af manglen på samarbejde og 
dialog med de talrige grupper i 
civilsamfundet siden 1999, hvilket 
indgivelsen af klager, som førte til 
gennemførelsen af denne mission, 
vidner om – de regionale og lokale 
myndigheder til mere aktivt at søge at 
arbejde sammen med de lokale samfund 
og foreninger fra civilsamfundet såvel 
som med organisationer for 
miljøbeskyttelse og -uddannelse, som 
selv arbejder for at forbedre miljøet, og til 
at sikre et pragmatisk og praktisk 
samarbejde med dem baseret på 
deltagelse som fastsat i direktivet om 
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miljøoplysninger. Medlemmerne er 
overbeviste om, at dette er muligt og 
nødvendigt under de omstændigheder, 
som er observeret i de besøgte områder, 
og at der er goodwill til aktivt at fremme 
rensningen og en fuldstændig 
genopretning af flodmundingerne.

Ændringsforslag 26
Willy Meyer
Konklusion 10
Ordførerens forslag Ændringsforslag
EU bør i sine drøftelser med de spanske 
myndigheder om det fremtidige og 
tekniske samarbejde gennem 
Samhørighedsfonden (indtil udgangen af 
2013) og strukturfondene (EFRU og 
ESF) være forberedt på at yde den 
nødvendige finansielle støtte, som kan 
gøre det muligt for regionen Galicien at 
prioritere sine programmer og projekter 
mere effektivt til fordel for oprensningen 
af flodmundingerne og deres bagland, at 
forbedre spildevandsforvaltningen 
betydeligt og genetablere kystområdernes 
naturlige skønhed.

EU bør i sine drøftelser med de spanske 
myndigheder om det fremtidige og 
tekniske samarbejde gennem 
Samhørighedsfonden (indtil udgangen af 
2013) og strukturfondene (EFRU og 
ESF) garantere den nødvendige 
finansielle støtte, som kan gøre det muligt 
for Galicien at prioritere sine programmer 
og projekter mere effektivt og hurtigt til 
fordel for oprensningen af 
flodmundingerne og deres bagland, at 
forbedre spildevandsforvaltningen 
betydeligt og genetablere kystområdernes 
naturlige skønhed.

Ændringsforslag 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 10
Ordførerens forslag Ændringsforslag
EU bør i sine drøftelser med de spanske 
myndigheder om det fremtidige og 
tekniske samarbejde gennem 
Samhørighedsfonden (indtil udgangen af 
2013) og strukturfondene (EFRU og 
ESF) være forberedt på at yde den 
nødvendige finansielle støtte, som kan 
gøre det muligt for regionen Galicien at 
prioritere sine programmer og projekter 
mere effektivt til fordel for oprensningen 
af flodmundingerne og deres bagland, at 
forbedre spildevandsforvaltningen 
betydeligt og genetablere
kystområdernes naturlige skønhed.

EU bør i sine drøftelser med de spanske 
myndigheder om det fremtidige og 
tekniske samarbejde gennem 
Samhørighedsfonden (indtil udgangen af 
2013) og strukturfondene (EFRU og 
ESF) være forberedt på at yde den 
nødvendige finansielle støtte, som kan 
gøre det muligt for Galicien at prioritere 
sine programmer og projekter mere 
effektivt til fordel for oprensningen af 
flodmundingerne og deres bagland, at 
forbedre spildevandsforvaltningen 
betydeligt og effektivt genoprette 
vandkvaliteten, landskabet og det 
økonomiske udbytte i kystområderne.
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Ændringsforslag 28
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Konklusion 10 a (ny)
Ordførerens forslag Ændringsforslag

Medlemmerne opfordrer medlemsstaten 
til at foretage medfinansierede samt 
egenfinansierede investeringer med 
henblik på at fuldstændiggøre 
rensningen af flodmundingerne, 
eftersom der for eksempel ikke er blevet 
afsat midler til investeringer i 
flodmundingen i O Burgo i indeværende 
regnskabsår, og det er heller ikke 
planlagt i 2014. Derfor anbefaler 
medlemmerne, at der fremmes et 
"særligt program for gennemførelse af 
en fuldstændig rensning af 
flodmundingerne" inden for de 
finansielle rammer af 
samhørighedsperioden 2014-2020 og 
Spaniens operationelle program for 
Galicien.

Ændringsforslag 29
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Første overskrift i henstillingen
Ordførerens forslag Ændringsforslag
I Vigo Til Vigo

Ændringsforslag 30
Antolín Sánchez Presedo
Henstilling -1 a (ny)
Ordførerens forslag Ændringsforslag

understreger – som et fælles kriterium 
for alle de andragender, der ligger til 
grund for denne mission – at, de 
forskellige myndigheder med 
kompetence på området for de galiciske 
flodmundinger har pligt til at vedtage de 
foranstaltninger, der er nødvendige for 
at gøre en ende på de overtrædelser, som 
Den Europæiske Unions Domstol har 
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fastslået, og som der fortsat ikke er rettet 
op på, og for at opfylde andragernes 
legitime krav om en fuldt ud effektiv 
fællesskabsret.

Ændringsforslag 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 2 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
beklager de spanske myndigheders 
forsinkelse med hensyn til 
gennemførelsen af artikel 3 og artikel 4 i 
direktiv 91/271/EØS og artikel 5 i 
direktiv 79/923/EØS, som opvejes af de 
galiciske myndigheders bestræbelser på 
at sikre overholdelsen af EU-retten på 
alle niveauer i Vigo-bugten;

beklager de spanske myndigheders 
forsinkelse med hensyn til 
gennemførelsen af artikel 3 og artikel 4 i 
direktiv 91/271/EØS og artikel 5 i 
direktiv 79/923/EØS, som selv om 
myndighederne ikke har fået rettet 
fuldstændig op herpå, kan være tæt på 
en løsning takket være pression fra 
borgerne og politikerne; påpeger, at 
opførelsen af et nyt rensningsanlæg ikke 
er en fuldstændig og endelig løsning på 
problemet med forurening, hvis det ikke 
ledsages af andre foranstaltninger 
såsom behandling af industriaffald ved 
kilden og adskillelse af regnvand og 
kloakvand samt sikring af, at hele nettet 
fungerer ordentligt, således at 
fremdriftsmekanismerne ikke får 
pumpningen til rensningsanlægget til at 
gå i stå på grund af overlast i 
beholderne eller mangel på energi.

Ændringsforslag 32
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Henstilling 2 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
beklager de spanske myndigheders 
forsinkelse med hensyn til 
gennemførelsen af artikel 3 og artikel 4 i 
direktiv 91/271/EØS og artikel 5 i 
direktiv 79/923/EØS, som opvejes af de 
galiciske myndigheders bestræbelser på 
at sikre overholdelsen af EU-retten på 
alle niveauer i Vigo-bugten;

beklager de spanske myndigheders 
forsinkelse med hensyn til 
gennemførelsen af artikel 3 og artikel 4 i 
direktiv 91/271/EØS og artikel 5 i 
direktiv 79/923/EØS, som opvejes af de 
bestræbelser, der er blevet gjort i 
Galicien af de forskellige for at sikre 
overholdelsen af EU-retten i Vigo-
bugten;

Ændringsforslag 33
Antolín Sánchez Presedo
Henstilling 2 - Vigo



CM\1012709DA.doc 15/30 PE524.662v02-00

DA

Ordførerens forslag Ændringsforslag
beklager de spanske myndigheders 
forsinkelse med hensyn til 
gennemførelsen af artikel 3 og artikel 4 i 
direktiv 91/271/EØS og artikel 5 i 
direktiv 79/923/EØS, som opvejes af de 
galiciske myndigheders bestræbelser på 
at sikre overholdelsen af EU-retten på 
alle niveauer i Vigo-bugten;

beklager de spanske myndigheders 
forsinkelse med hensyn til 
gennemførelsen af artikel 3 og artikel 4 i 
direktiv 91/271/EØS og artikel 5 i 
direktiv 79/923/EØS, som opvejes af de 
bestræbelser, der er blevet gjort af de 
myndigheder, der har beføjelser på dette 
område i Galicien, for at sikre 
overholdelsen af EU-retten i Vigo-
bugten;

Ændringsforslag 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 2 a (ny) - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

beklager, at de lokale, regionale og 
statslige forvaltninger ikke informerer 
andrageren om de procedurer, der følges 
i behandlingen af de fremsatte klager, 
og at de heller ikke har givet andragerne 
den dokumentation vedrørende det 
seneste rensningsanlægsprojekt, som 
andragerne gentagne gange har bedt 
om;

Ændringsforslag 35
Antolín Sánchez Presedo
Henstilling 3 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
opfordrer til, at støtten fra EU fortsat 
målrettes mod forskning og bevaring af 
en passende vandkvalitet, uanset om 
vandet skal anvendes i industrien eller til 
lokalt forbrug;

opfordrer indtrængende til at sikre, at 
støtten fra EU virkeligt målrettes mod 
forskning og bevaring af en passende 
vandkvalitet, uanset om vandet skal 
anvendes i industrien eller til lokalt 
forbrug;

Ændringsforslag 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 3 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
opfordrer til, at støtten fra EU fortsat 
målrettes mod forskning og bevaring af 
en passende vandkvalitet, uanset om 
vandet skal anvendes i industrien eller 
til lokalt forbrug;

opfordrer til, at støtten fra EU fortsat 
målrettes mod forskning og forbedring af 
vandkvaliteten og af økonomien i de 
ekstraktive erhverv - det ikke-
industrialiserede fiskeri, 
skaldyrsfiskeriet og akvakulturen;
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Ændringsforslag 37
Willy Meyer
Henstilling 3 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
opfordrer til, at støtten fra EU fortsat 
målrettes mod forskning og bevaring af 
en passende vandkvalitet, uanset om 
vandet skal anvendes i industrien eller til 
lokalt forbrug;

forlanger, at støtten fra EU fortsat 
målrettes mod forskning og bevaring af 
en passende vandkvalitet, uanset om 
vandet skal anvendes i industrien eller til 
lokalt forbrug;

Ændringsforslag 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 4 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
understreger de forskellige ansvarlige 
myndigheders bestræbelser på at forbedre 
skaldyrvandenes kvalitet og behandlingen 
af spildevand fra byområder med over 15 
000 indbyggere;

henstiller, at de forskellige ansvarlige 
myndigheder fortsætter deres
bestræbelser på at forbedre 
skaldyrvandenes kvalitet og behandlingen 
af spildevand fra byområder med over 15 
000 indbyggere samt fra alle byområder 
ved Vigo-bugten (ría de Vigo), eftersom 
spildevandsbehandling og -rensning bør 
gennemføres på integreret måde;

Ændringsforslag 39
Willy Meyer
Henstilling 4 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
understreger de forskellige ansvarlige 
myndigheders bestræbelser på at forbedre 
skaldyrvandenes kvalitet og behandlingen 
af spildevand fra byområder med over 15 
000 indbyggere;

understreger de forskellige ansvarlige 
myndigheders bestræbelser på at forbedre 
skaldyrvandenes kvalitet og behandlingen 
af spildevand fra byområder med over 15 
000 indbyggere og forlanger en 
udvidelse af disse foranstaltninger for at 
sikre opfyldelse af EU’s strengeste 
rensningsstandarder;

Ændringsforslag 40
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 5 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
mener, at det eksisterende anlæg i Vigo 
ikke på fyldestgørende vis opfylder de 
lokale behov; er derfor af den opfattelse, 
at det nye rensningsanlæg i Vigo-
Lagares, som er under opførelse, er

mener, at det eksisterende anlæg i Vigo 
ikke på fyldestgørende vis opfylder de 
lokale behov på grund af dets 
strukturelle mangler; er derfor af den 
opfattelse, at det nye rensningsanlæg i 
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løsningen på problemet vedrørende 
behandlingen af spildevand, da det har 
kapacitet til at behandle 800 000 
personækvivalenter i et byområde, der i 
sommerperioden skønnes at have 466 230 
indbyggere; minder om 
rensningsanlæggene i Vigo-Teis, 
Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, 
Moaña og Cangas, som har 
behandlingskapacitet til 924 821 
indbyggere eller næsten dobbelt så mange 
indbyggere som i Vigo-bugten;

Vigo-Lagares, som er under opførelse, 
delvis bør være løsningen på problemet
vedrørende behandlingen af spildevand, 
da det har kapacitet til at behandle 800 
000 personækvivalenter i et byområde, 
der i sommerperioden skønnes at have 
466 230 indbyggere; minder om 
rensningsanlæggene i Vigo-Teis, 
Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa,
Nigrán, Baiona, Gondomar, Moaña y 
Cangas, som har behandlingskapacitet til 
924 821 indbyggere eller næsten dobbelt 
så mange indbyggere som i Vigo-bugten, 
og at denne rensningskapacitet stadig vil 
være utilstrækkelig, hvis der ikke 
foretages en fuldstændig installation af 
særskilte opsamlingsanlæg til regnvand 
og flodvand, som er forbundet med 
opsamlingsanlæg til kloakvand, eller 
hvis pumpestationerne ikke fungerer 
korrekt;

Ændringsforslag 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 6 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
mener, at det nye rensningsanlæg lever 
op til vandstrømmene i perioder med regn 
og forhindrer, at der udledes ikke-
behandlet vand på grund af den 
reducerede kapacitet i det nuværende 
rensningsanlæg i Vigo;  tilføjer, at det 
rensningsanlæg i Vigo, som er under 
opførelse, vil leve op til de nyeste 
standarder for behandling af vand og 
samtidig tage højde for de lokale 
beboeres krav, f.eks. både hvad angår at 
holde lugten inde i anlægget eller 
integration af installationer i landskabet;

mener, at det nye rensningsanlæg 
udelukkende skal behandle industrielt 
spildevand - der først er blevet behandlet 
i de enkelte virksomheder - og 
kloakvand, således at det undgås, at der 
kommer regnvand i rensningsanlægget, 
ved at installere særskilte systemer for 
kloakvand og regnvand og ved i 
regnvandssystemet at installere de dertil 
hørende stormtanke med rensningsfaser 
og vandafledning;  tilføjer, at det 
rensningsanlæg i Vigo, som er under 
opførelse, vil leve op til de nyeste 
standarder for behandling af vand og 
samtidig tage højde for de lokale 
beboeres krav, f.eks. både hvad angår at 
holde lugten inde i anlægget eller 
integration af installationer i landskabet;

Ændringsforslag 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 6 a (ny) - Vigo
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Ordførerens forslag Ændringsforslag
henstiller, at reglerne om samling, 
transport og behandling af spildevand 
og regnvand på den ene side og 
kloakvand på den anden overholdes for 
at undgå, at tungmetaller og kulbrinter 
og andre forurenende materialer  
kommer ud i flodvandet og Vigo-bugten 
(ría de Vigo), da de kan ændre de 
hydrologiske systemers biologiske 
mangfoldighed, og de som påvist har en 
negativ indvirkning på den ekstraktive 
virksomhed, vandkvaliteten og hele 
bugtens økosystem som helhed;

Ændringsforslag 43
Willy Meyer
Henstilling 7 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
ønsker, at fristen for færdiggørelsen af 
arbejdet med rensningsanlægget, som er 
fastsat til den 31. december 2015, 
overholdes;

kræver, at fristen for færdiggørelsen af 
arbejdet med rensningsanlægget, som er 
fastsat til den 31. december 2015, 
overholdes;

Ændringsforslag 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 7 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
ønsker, at fristen for færdiggørelsen af 
arbejdet med rensningsanlægget, som er 
fastsat til den 31. december 2015, 
overholdes;

ønsker, at fristen for færdiggørelsen af 
arbejdet med rensningsanlægget, som er 
fastsat til den 31. december 2015, 
overholdes, eftersom der ikke er nogen 
garanti for overholdelse af denne frist, 
og der bør derfor indføres opfølgnings-
og kontrolmekanismer, herunder 
andragernes direkte deltagelse;

Ændringsforslag 45
Willy Meyer
Henstilling 7 a (ny) - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

forlanger et system til måling af de 
variable, der har indflydelse på den 
miljømæssige kvalitet af vandet i Vigo-
bugten (ría de Vigo);

Ændringsforslag 46
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Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 7 a (ny) - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
e henstiller til myndighederne, at de først 

og fremmest målretter investeringer på 
spildevandsrensningsområdet mod 
separat behandling af regnvand med 
anvendelse af stormtanke, der placeres 
før udløbet i floder og flodmundinger, 
samt mod installation af særlige 
opsamlingskanaler, der leder 
kloakvandet til 
spildevandsrensningsanlæggene;

Ændringsforslag 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 7 b (ny) - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

opfordrer indtrængende de kompetente 
myndigheder til at påvise, isolere, fjerne 
og bortskaffe sundhedsskadelige 
tungmetaller såsom bly, cadmium, 
kobolt, zink osv., eftersom disse spredes 
af vandet i flodmundingen i forbindelse 
med springflod og højvande i de floder, 
som udmunder der; 

Ændringsforslag 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 8 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
beklager, at nogle andragere betvivler 
tallene og oplysningerne fra det 
teknologiske institut for kontrol med 
havmiljøet i Galicien (Intecmar), idet 
rapporten fra det britiske levnedsmiddel-
og veterinærkontor fra oktober 2011, 
som er nævnt i rapporten fra GD 
SANCO 2011-8881, understreger, at 
"det kontrolsystem, der er indført i 
Galicien, som står for 96 % af den 
nationale produktion af toskallede 
bløddyr, er i overensstemmelse med EU-
lovgivningen";

udgår

Ændringsforslag 49
Antolín Sánchez Presedo
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Henstilling 8 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
beklager, at nogle andragere betvivler
tallene og oplysningerne fra det 
teknologiske institut for kontrol med 
havmiljøet i Galicien (Intecmar), idet 
rapporten fra det britiske levnedsmiddel-
og veterinærkontor fra oktober 2011, som 
er nævnt i rapporten fra GD SANCO 
2011-8881, understreger, at "det 
kontrolsystem, der er indført i Galicien, 
som står for 96 % af den nationale 
produktion af toskallede bløddyr, er i 
overensstemmelse med EU-
lovgivningen";

i forbindelse med tallene og 
oplysningerne fra det teknologiske 
institut for kontrol med havmiljøet i 
Galicien (Intecmar), understreges det i 
rapporten fra det britiske levnedsmiddel-
og veterinærkontor fra oktober 2011, som 
er nævnt i rapporten fra GD SANCO 
2011-8881, at "det kontrolsystem, der er 
indført i Galicien, som står for 96 % af 
den nationale produktion af toskallede 
bløddyr, er i overensstemmelse med EU-
lovgivningen";

Ændringsforslag 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 9 - Vigo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
minder om, sådan som visse andragere 
ønsker, at en udviklingsplan for kysten, 
som er godkendt af Rådet for Galiciens 
selvstyreregering den 10. februar 2011, 
fastsætter en territorial og bymæssig 
udvikling, der tager hensyn til behovet 
for bæredygtig udnyttelse af 
naturressourcer og er blevet omtalt i FN's 
program for bolig- og bebyggelsesmiljø, 
hvor planens indhold betegnes som "god 
miljøpraksis";

minder om, sådan som visse andragere 
forlanger, at det er nødvendigt at 
gennemføre den udviklingsplan for 
kysten, der blev godkendt af Rådet for 
Galiciens selvstyreregering den 10. 
februar 2011, og som fastsætter en 
territorial og bymæssig udvikling, der 
tager hensyn til behovet for bæredygtig 
udnyttelse af naturressourcer og er blevet 
omtalt i FN's program for bolig- og 
bebyggelsesmiljø, hvor planens indhold 
betegnes som "god miljøpraksis";

Ændringsforslag 51
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Henstillingsoverskrift vedr. ”Ferrol”
Ordførerens forslag Ændringsforslag
I Ferrol Til Reganosa (Ferrol)

Ændringsforslag 52
Willy Meyer
Henstilling 1 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
bemærker, at Reganosa-anlægget har fået bemærker, at Reganosa-anlægget 
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alle administrative tilladelser til 
opførelsen og driften af terminalen, i 
dette tilfælde den forudgående 
administrative tilladelse ledsaget af en 
positiv udtalelse om terminalens virkning 
på miljøet af 11. juni 2001, driftstilladelse 
til terminalen den 13. februar 2004 og 
endelig dokumentet om ibrugtagning den 
7. november 2007;

krænker sikkerhedsnormerne i 
forbindelse med standarden UNE EN 
1532 om gastankeres udsejling i 
nødsituationer eller af RAMINP, 
europæiske regler vedrørende 
generende, usund og farlig virksomhed, 
eller af Seveso-direktivet, som 
indeholder 
minimumssikkerhedsafstande for denne 
form for fabriksvirksomhed; 

Ændringsforslag 53
Willy Meyer
Henstilling 2 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
bemærker, at de spanske domstole har 
afvist alle ansøgernes sagsanlæg mod 
Reganosa-anlægget, undtagen klagen 
over ændringen af Mugardos-
kommunes byplan, som for øvrigt blev 
godkendt den 13. juni 2012 ved en ny 
administrativ procedure i 
overensstemmelse med kravene i 
højesterets dom af 12. maj 2012;

fordømmer de faits accomplis, som 
virksomheden har skabt med medvirken 
fra politisk hold, med hensyn til at holde 
anlægget i gang på trods af tre 
domstolsafgørelsen imod det, som 
virksomheden har appelleret for at vinde 
tid, med den nødvendige medvirken fra 
de offentlige myndigheders side;

Ændringsforslag 54
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Henstilling 2 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
bemærker, at de spanske domstole har 
afvist alle ansøgernes sagsanlæg mod 
Reganosa-anlægget, undtagen klagen 
over ændringen af Mugardos-kommunes 
byplan, som for øvrigt blev godkendt den 
13. juni 2012 ved en ny administrativ 
procedure i overensstemmelse med 
kravene i højesterets dom af 12. maj 
2012;

bemærker, at de spanske domstole har 
afvist alle ansøgernes sagsanlæg mod 
Reganosa-anlægget, undtagen klagen 
over ændringen af Mugardos kommunes 
byplan;  påpeger, at der den 13. juni 
2012 blev godkendt en ny ændring af 
byplanlægningen i overensstemmelse 
med kravene i højesterets dom af 12. maj 
2012;

Ændringsforslag 55
Willy Meyer
Henstilling 3 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
noterer sig, at Kommissionen har 
bekræftet, at Reganosa har opfyldt alle de 
relevante retlige krav, og særlig de 
miljømæssige krav, er blevet opfyldt;

opfordrer Kommissionen til at gøre 
borgernes almene interesser gældende 
over for politisk-erhvervsmæssige 
kompromisser, som udgør en meget 
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alvorlig trussel mod de personer, der bor 
og arbejder tæt på bugten;

Ændringsforslag 56
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Henstilling 3 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
noterer sig, at Kommissionen har 
bekræftet, at Reganosa har opfyldt alle de 
relevante retlige krav, og særlig de 
miljømæssige krav, er blevet opfyldt;

 (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 57
Willy Meyer
Henstilling 3 a (ny) - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag

gør opmærksom på de farer for 
rensningen af bugten, der opstår på 
grund af manglende overholdelse af 
fristerne for den fuldstændige sanering, 
som trues af den daglige udledning af 
over 300.000 m3 industrielt behandlet 
vand fra anlægget, hvorved de 
oprindelige skøn for behandlingen ikke 
opfyldes;

Ændringsforslag 58
Willy Meyer
Henstilling 4 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
noterer sig andragernes bekymringer over 
LNG-tankskibes adgang til Reganosa-
anlægget; minder i denne forbindelse 
om, at Q-Flex-tankskibene, som var de 
største LNG-tankskibe i verden indtil 
2010, har adgang til terminalen i 
henhold til den gældende standard ROM 
3.1-99;

noterer sig andragernes bekymringer over 
LNG-tankskibes adgang til Reganosa-
anlægget;

Ændringsforslag 59
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 4 a (ny) - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag

medlemmerne havde lejlighed til at 
konstatere den høje grad af forurening, 
der findes i Ferrol-bugten (ría de 
Ferrol), da de besøgte det område, hvor 



CM\1012709DA.doc 23/30 PE524.662v02-00

DA

der kan konstateres en indskrænkning 
af skaldyrsbankerne, fordi visse områder 
er blevet lukket på grund af forurening, 
hvilket kan mærkes på lugten og vandets 
tilstand, sådan som fiskeriforeningen i 
Ferrol og Barallobre har klaget over; 
selv om dette ikke var formålet med 
besøget, blev nogle medlemmer gjort 
opmærksom på dette spørgsmål og på 
nødvendigheden af, at Europa-
Parlamentets Udvalg for Andragender 
ikke står uden kendskab til dette 
problem i et område, der er omfattet af 
den indledte  traktatbrudsprocedure;

Ændringsforslag 60
Willy Meyer
Henstilling 5 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
noterer sig nogle lokale indbyggeres
bekymring over Reganosa-anlægget, 
hvad angår muligheden for en ulykke på 
stedet; mener imidlertid, at der er blevet 
udarbejdet evakueringsprocedurer og 
ordninger for håndtering af en 
eskalerende situation i tilfælde af en 
industriulykke, således som 
Kommissionen har anført;

forstår og deler den bekymring, der 
hersker hos de over 60 foreninger, der 
har  organiseret sig som en 
borgerkomité for nødssituationer 
(Comité Ciudadano de Emergencias), 
hvad angår muligheden for en ulykke på 
stedet, og forlanger derfor, at de spanske 
og galiciske myndigheder træffer 
foranstaltninger, der gør det muligt at 
nedlægge gasanlægget;

Ændringsforslag 61
Willy Meyer
Henstilling 6 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
tilføjer, at lokalbefolkningen og 
redningstjenester er blevet tilknyttet 
procedurerne i forbindelse med 
udarbejdelsen af den eksterne 
beredskabsplan, såsom 
pensionistforeningen "Pinabeta", 
sammenslutningen af lokale beboere 
"Casas Baratas", Casino Mugardes, 
sammenslutningen af fiskere fra 
Mugardos, det officielle fodboldhold, 
som repræsenterer Galicien, samt 
adskillige skoler;

finder de foranstaltninger, der er blevet 
truffet med hensyn til forebyggelse af 
katastrofer, og procedurerne i den 
eksterne beredskabsplan fuldstændigt 
utilstrækkelige;

Ændringsforslag 62
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Willy Meyer
Henstilling 7 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
beklager, at nogle lokale beboere 
gennem pressen i dagbladet El Pais den 
14. august 2008 afviste at deltage i det 
informationsmøde, som Reganosa 
organiserede for at svare på beboernes 
spørgsmål;

udgår

Ændringsforslag 63
Antolín Sánchez Presedo
Henstilling 7 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
beklager, at nogle lokale beboere 
gennem pressen i dagbladet El Pais den 
14. august 2008 afviste at deltage i det 
informationsmøde, som Reganosa 
organiserede for at svare på beboernes 
spørgsmål;

anbefaler en vedvarende og 
regelmæssigt dialog mellem Reganosa 
og civilsamfundet og med de kompetente 
myndigheder om den virksomhed, der 
berører anlæggets omgivelser, samt 
henstiller, at der hersker åbenhed 
omkring resultaterne af den periodiske 
kontrol med denne virksomhed;

Ændringsforslag 64
Willy Meyer
Henstilling 8 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
anbefaler de lokale beboere, som føler, 
at de er blevet holdt i uvidenhed om 
anlægget, at tilmelde sig et gratis besøg
organiseret af Reganosa på følgende e-
mailadresse: 
comunicacion@reganosa.com; minder 
om, at mellem andet halvår af 2007 og 
2012 besøgte over 5 000 personer 
anlægget (heraf mange studerende);

udgår

Ændringsforslag 65
Antolín Sánchez Presedo
Henstilling 8 - Ferrol
Ordførerens forslag Ændringsforslag
anbefaler de lokale beboere, som føler, 
at de er blevet holdt i uvidenhed om 
anlægget, at tilmelde sig et gratis besøg 
organiseret af Reganosa på følgende e-
mailadresse: 
comunicacion@reganosa.com; minder 

udgår
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om, at mellem andet halvår af 2007 og 
2012 besøgte over 5 000 personer 
anlægget (heraf mange studerende);
Begrundelse
Se considera comprendida por la enmienda anterior.

Ændringsforslag 66
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Henstilling - heading "A Burgo"
Ordførerens forslag Ændringsforslag
I Burgo Til Ría de O Burgo

Ændringsforslag 67
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Henstilling -1 a (ny) - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

erkender det stærke pres fra menneskets 
side, som flodmundingen i O Burgo er 
udsat for som følge af væksten i A 
Coruñas byområde;

Ændringsforslag 68
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Henstilling -1 b (ny) - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

konstaterer, at man i de seneste år har 
arbejdet på at rette op på situationen, 
hvilket har medført et stop i udledningen 
af industrielt spildevand og en passende 
forvaltning af størstedelen af 
byspildevandet;

Ændringsforslag 69
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 1 - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
anbefaler, at myndighederne – til trods 
for at medlemmerne kun har besøgt en 
lille del af Burgo-bugten – hurtigst 
muligt gør noget ved ophobningen af 
slam i Burgo-bugten;

medlemmerne har besøgt den nedre, 
mellemste og øvre del af Burgo-bugten, 
som hører under byrådene i Cambre, 
Culleredo, Oleiros og A Coruña;   
delegationen anbefaler i betragtning af 
ophobningen af slam og den manglende 
fastsættelse fra statens side af en frist 
for genopretning og opmudring, at der 
opstilles en tidsplan for omgående 
indgriben med et budget, der stilles til 
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rådighed af de kompetente myndigheder, 
med henblik på hurtigt og under en 
effektiv forvaltning, der opfylder alle 
miljømæssige garantier, at gøre noget 
ved ophobningen af slam i Burgo-bugten, 
eftersom den forøgede slammængde gør 
skaldyrsbankerne nedenunder 
uproduktive, idet den dækker og kvæler 
arealet til skaldyrsopdræt;

Ændringsforslag 70
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Henstilling 1 - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
anbefaler, at myndighederne – til trods 
for at medlemmerne kun har besøgt en 
lille del af Burgo-bugten – hurtigst muligt 
gør noget ved ophobningen af slam i
Burgo-bugten;

anbefaler, at myndighederne – til trods 
for at medlemmerne kun har besøgt en 
lille del af Burgo-bugten – hurtigst muligt 
gør noget ved den del af Burgo-bugten, 
der er forurenet af slam som følge af 
den udledning af spildevand, der 
tidligere har været;

Ændringsforslag 71
Willy Meyer
Henstilling 1 - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
anbefaler, at myndighederne – til trods 
for at medlemmerne kun har besøgt en 
lille del af Burgo-bugten – hurtigst 
muligt gør noget ved ophobningen af 
slam i Burgo-bugten;

anbefaler, at myndighederne – til trods 
for at medlemmerne kun har besøgt en 
lille del af Burgo-bugten – omgående 
sørger for at fjerne ophobningen af slam 
i Burgo-bugten;

Ændringsforslag 72
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 1 a (ny) - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

anbefaler, at de spanske og galiciske 
myndigheder gennemfører en 
fuldstændig genopretningsplan for O 
Burgo-bugten, der omfatter opmudring, 
fjernelse, rensning og behandling af 
slammet samt alle nødvendige 
foranstaltninger til at afslutte den 
fuldstændige sanering;

Ændringsforslag 73
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Henstilling 1 b (ny) - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

anbefaler på grundlag af andragernes 
klage over manglende information og 
deltagelse, at de lokale galiciske og de 
statslige spanske myndigheder lader 
berørte parter deltage i alle de 
foranstaltninger, der iværksættes;

Ændringsforslag 74
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 2 - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
understreger, at de igangværende 
analyser af slammet samt detaljerne i 
projekterne med hensyn til fjernelse af 
slammet er offentliggjort af CEDEX 
(centret for undersøgelse af og forsøg 
med offentlige arbejder), som hører 
under ministeriet for offentlige arbejder 
og transport, og at der på grundlag af 
den kemiske sammensætning af slammet 
vil blive truffet passende 
foranstaltninger til at fjerne det med 
henblik på at undgå forurening af 
overfladevandet;

udgår

Ændringsforslag 75
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 3 - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
opfordrer indtrængende myndighederne 
til at øge deres bestræbelser på at 
forbedre vandkvaliteten;

udgår

Ændringsforslag 76
Willy Meyer
Henstilling 3 - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
opfordrer indtrængende myndighederne 
til at øge deres bestræbelser på at 
forbedre vandkvaliteten;

opfordrer indtrængende myndighederne 
til at øge deres bestræbelser på at 
garantere vandkvaliteten og dermed at 
beskytte folkesundheden, der sættes på 
spil på grund af det giftige slam;

Ændringsforslag 77
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Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Henstilling 3 - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
opfordrer til investering i foranstaltninger 
til forbedring af vandkvaliteten og 
navnlig til at opgrave slammet og 
behandle det forurenede slam.

opfordrer til investering i foranstaltninger 
til forbedring af vandkvaliteten og 
navnlig til at opgrave slammet og 
behandle det forurenede slam under 
størst mulig hensyntagen til miljøet og 
henviser til, at det er nødvendigt at 
udnytte mulighederne i den flerårige 
finansielle ramme for 2014-2020 til at 
forbedre den økologiske tilstand i bugten 
og skaldyrsopdrættets konkurrenceevne;

Ændringsforslag 78
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 3 a (ny) - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

er opmærksom på, at selvom 
flodmundingen ved O Burgo er 
klassificeret som produktionsområde af 
type B med naturlige banker, er der ikke 
taget hensyn til det slam, der er ophobet 
på bunden af flodmundingen, og som 
dækker og hurtigt kvæler 
skaldyrsbankerne, hvorved 
opdrætsarealet for muslinger 
indskrænkes, og skaldyrsbankernes 
kapacitet reduceres, og der opstår 
alvorlige miljømæssige og økonomiske 
problemer, og skaldyrsfiskernes 
sikkerhedsforhold forringes på grund af 
faren ved slammet, som allerede har 
kostet menneskeliv; henstiller, at der 
tages hensyn til dette 
modsætningsforhold mellem 
klassificeringen som produktionsområde 
B og forekomsten af slam; 

Ændringsforslag 79
Willy Meyer
Henstilling 4 - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
opfordrer til investering i foranstaltninger 
til forbedring af vandkvaliteten og 
navnlig til at opgrave slammet og 
behandle det forurenede slam.

opfordrer til, at der investeres de 
nødvendige økonomiske midler i 
foranstaltninger til forbedring af 
vandkvaliteten og navnlig til at opgrave 



CM\1012709DA.doc 29/30 PE524.662v02-00

DA

slammet og behandle det forurenede 
slam.

Ændringsforslag 80
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 4 - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag
opfordrer til investering i foranstaltninger 
til forbedring af vandkvaliteten og 
navnlig til at opgrave slammet og 
behandle det forurenede slam.

opfordrer til investering i foranstaltninger 
til forbedring af vandkvaliteten og 
navnlig til at eliminere, behandle, rense 
og opgrave slammet og behandle det 
forurenede slam samt til at investere 
midler i projekter til genoprettelse og 
nyudsætning af yngel på de 
skaldyrsbanker, der er dækket af slam, 
som indskrænker arealet til udsætning 
og opdræt af skaldyr;

Ændringsforslag 81
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 4 a (ny) - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

henstiller, at medlemsstaten afsætter en 
del af finansieringen fra den kommende 
Europæiske Hav- og Fiskerifond til 
genopretning og udsætning af yngel på 
muslingebanker, som følge af det tab og 
den indskrænkning af disse, der skyldes 
den direkte indvirkning af forureningen 
og den voksende mængde slam;

Ændringsforslag 82
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 4 b (ny) - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

henstiller til de statslige spanske og de 
galiciske myndigheder, at de løser 
problemet med overløbet i 
pumpestationerne, som har direkte 
indvirkning på vandkvaliteten i O 
Burgo-bugten;

Ændringsforslag 83
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 4 c (ny) - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

tilskynder til fremme af udviklingen af 
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lokale fritids- og sportsprojekter

Ændringsforslag 84
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Henstilling 4 d (ny) - Burgo
Ordførerens forslag Ændringsforslag

opfordrer de myndigheder, der har 
ansvaret for rensningen af O Burgo-
bugten, til at være opmærksom på, at det 
er nødvendigt at foretage en nøje kontrol 
af bekæmpelsen af den direkte 
forurening af vandet i bugten, idet de 
anvender en holistisk saneringsmetode 
med henblik på at garantere borgernes 
velfærd og den samfundsøkonomiske 
fremtid for skaldyrsopdrættet i det 
berørte område. 


