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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Επιτροπή Αναφορών

Τροποποιήσεις
Έγγραφο εργασίας

σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία
1008140v06

Τροπολογία 1 
Tatjana Ždanoka, Angelika Werthmann
Όλα τα συμπεράσματα και οι συστάσεις
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Όλα τα συμπεράσματα και οι συστάσεις 
του εγγράφου εργασίας DT1008140 της 
28.10.2013

Όλες οι καταληκτικές παρατηρήσεις και 
τα σχέδια συστάσεων του εγγράφου 
εργασίας DT1008140 της 20.6.2013

Αιτιολόγηση
Το τμήμα του εγγράφου εργασίας DT1008140 που περιέχει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις δεν είναι 
κατάλληλα δομημένο με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση μεταξύ των δύο στοιχείων, δηλαδή των 
συμπερασμάτων και των συστάσεων, στο αντίστοιχο τμήμα όπου παρατίθενται. Η εν λόγω έλλειψη 
σαφήνειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εισαγωγή τροπολογιών στις σχετικές παραγράφους. Ως 
εκ τούτου, προτείνεται η αντικατάσταση του συνόλου του σχετικού τμήματος του εγγράφου εργασίας με 
ένα νέο τμήμα. Το νέο κείμενο που προτείνεται είναι των Angelika Werthmann και Tatjana Ždanoka 
και περιέχει τις καταληκτικές παρατηρήσεις και τα σχέδια συστάσεων του εγγράφου εργασίας DT940894 
της 20.6.2013. 
Τα εν λόγω συμπεράσματα διατυπώνονται χωριστά από τις συστάσεις ενώ το περιεχόμενό τους 
αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχική θέση των μελών της διερευνητικής επίσκεψης.

Τροπολογία 2
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Εισαγωγικό μέρος πριν από τα συμπεράσματα
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Η αποστολή εστίασε στα ζητήματα που 
είχαν θέσει οι αναφέροντες και 
αφορούσαν ιδίως τα μέρη των rías της 
Γαλικίας που πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη ρύπανση και τη μόλυνση, μετά από 
πολλά έτη κωλυσιεργίας των αρμόδιων 
αρχών, τόσο των εθνικών όσο και των 
περιφερειακών και τοπικών. Οι rías 
έχουν επηρεαστεί από την ταχύτατη 
αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση που δεν 
συνοδεύτηκαν από επαρκή μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διασφάλιση της ορθής διαχείρισης 
αποβλήτων.

Η αποστολή εστίασε στα ζητήματα που 
είχαν θέσει οι αναφέροντες και 
αφορούσαν ιδίως τα μέρη των rías της 
Γαλικίας που πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη ρύπανση και τη μόλυνση. Οι rías 
έχουν επηρεαστεί από την ταχύτατη 
αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση που δεν 
συνοδεύτηκαν από επαρκή μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διασφάλιση της ορθής διαχείρισης 
αποβλήτων.



PE524.662v02-00 2/34 CM\1012709EL.doc

EL

Τροπολογία 3
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Εισαγωγικό μέρος πριν από τα συμπεράσματα
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Η αποστολή εστίασε στα ζητήματα που 
είχαν θέσει οι αναφέροντες και 
αφορούσαν ιδίως τα μέρη των rías της 
Γαλικίας που πλήττονται ιδιαίτερα από 
τη ρύπανση και τη μόλυνση, μετά από 
πολλά έτη κωλυσιεργίας των αρμόδιων 
αρχών, τόσο των εθνικών όσο και των 
περιφερειακών και τοπικών. Οι rías έχουν
επηρεαστεί από την ταχύτατη 
αστικοποίηση και εκβιομηχάνιση που δεν
συνοδεύτηκαν από επαρκή μέτρα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διασφάλιση της ορθής διαχείρισης 
αποβλήτων.

Η αποστολή εστίασε στα ζητήματα που 
είχαν θέσει πολλοί αναφέροντες και, 
μετά τις καταγγελίες των τριών 
τελευταίων ετών, αφορούσαν ιδίως τα
μέρη των rías της Γαλικίας που 
πλήττονται ιδιαίτερα από τη ρύπανση και 
τη μόλυνση, καθώς και την υποβάθμιση 
της ποιότητας των rías που είχε ως 
αποτέλεσμα την προοδευτική απώλεια 
των φυσικών, περιβαλλοντικών, 
οικολογικών, κοινωνικών και 
οικονομικών αξιών, μετά από πολλά έτη 
κωλυσιεργίας, και την ανεπαρκή 
αξιοποίηση και διοχέτευση, εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών, των 
κοινοτικών πόρων εκ μέρους των 
αρμόδιων αρχών, τόσο των εθνικών όσο 
και των περιφερειακών και τοπικών. Οι 
rías που αποτελούν μοναδικό 
οικοσύστημα βιοποικιλότητας, έναν 
δημόσιο πόρο θαλάσσιας αλιείας, έχουν
επηρεαστεί από την ταχύτατη και 
δυσανάλογη αστικοποίηση και χωρίς 
διορθωτικά μέτρα εκβιομηχάνιση, που 
δεν συνοδεύτηκαν από επαρκή μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διασφάλιση της ορθής διαχείρισης 
αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα 
κοινοτική νομοθεσία.

Τροπολογία 4
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα – 1 α (νέο)
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

Οι βουλευτές αναγνωρίζουν και 
εκτιμούν την τεράστια προσπάθεια που 
έχουν καταβάλει οι αναφέροντες και η 
κοινωνία των πολιτών της Γαλικίας 
απαιτώντας την τήρηση της νομοθεσίας 
και κοινοποιώντας στην Επιτροπή 
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Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τα περιστατικά που 
καταγγέλλονται στην εν λόγω αποστολή, 
στις περιπτώσεις ρύπανσης των rías του 
Vigo, του O Burgo και του Ferrol.

Τροπολογία 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 1
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Οι βουλευτές αναγνωρίζουν ότι έχουν 
καταβληθεί προσπάθειες από τις 
δημόσιες αρχές στον τομέα του 
καθαρισμού, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 
βελτιώσεις σε αρκετές περιοχές. 
Αναγνωρίζουν επίσης, γενικότερα, την
τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί από 
τη δεκαετία του 1980, όταν η Γαλικία 
διέθετε μόνο έναν σταθμό επεξεργασίας 
λυμάτων σε σχέση με τους 151 σταθμούς 
που διαθέτει σήμερα με ικανότητα 
επεξεργασίας λυμάτων κατ’ ελάχιστον 
2.000 h-e (ισοδύναμα κατοίκων).

Οι βουλευτές αναγνωρίζουν ότι έχουν 
καταβληθεί ορισμένες προσπάθειες από 
τις δημόσιες αρχές στον τομέα του 
καθαρισμού, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 
βελτιώσεις σε αρκετές περιοχές λόγω 
των προειδοποιήσεων που συνοδεύουν 
τις διαδικασίες επί παραβάσει, όπως 
συμβαίνει στην περίπτωση του Vigo, 
αλλά διαπιστώνουν πολλές 
καθυστερήσεις σε ορισμένες 
περιπτώσεις, όπως στη ría του Ferrol 
στην οποία δεν λειτουργεί σταθμός 
επεξεργασίας λυμάτων (EDAR). 
Αναγνωρίζουν επίσης, γενικότερα, 
κάποια δικαιολογημένη πρόοδο που έχει 
σημειωθεί από τη δεκαετία του 1980, 
όταν η Γαλικία διέθετε μόνο έναν σταθμό 
επεξεργασίας λυμάτων σε σχέση με τους 
151 σταθμούς που διαθέτει σήμερα με 
ικανότητα επεξεργασίας λυμάτων κατ’ 
ελάχιστον 2.000 h-e (ισοδύναμα 
κατοίκων), καθώς η συγχρηματοδότηση 
από τα ευρωπαϊκά ταμεία συνοχής 
συνέβαλε στη δημιουργία δικτύου 
καθαρισμού. Εντούτοις, οι βουλευτές 
θεωρούν ότι αυτή η τεράστια κοινοτική 
συγχρηματοδότηση δεν 
αντικατοπτρίζεται στην πρόοδο που 
εμφανίζουν οι εργασίες υλοποίησης και 
ολοκλήρωσης του δικτύου καθαρισμού, 
γεγονός που προκάλεσε και την κίνηση 
της διαδικασίας επί παραβάσει.

Τροπολογία 6
Willy Meyer
Συμπέρασμα 1
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
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Οι βουλευτές αναγνωρίζουν ότι έχουν 
καταβληθεί προσπάθειες από τις 
δημόσιες αρχές στον τομέα του 
καθαρισμού, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 
βελτιώσεις σε αρκετές περιοχές. 
Αναγνωρίζουν επίσης, γενικότερα, την 
τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί από 
τη δεκαετία του 1980, όταν η Γαλικία 
διέθετε μόνο έναν σταθμό επεξεργασίας 
λυμάτων σε σχέση με τους 151 σταθμούς 
που διαθέτει σήμερα με ικανότητα 
επεξεργασίας λυμάτων κατ’ ελάχιστον 
2.000 h-e (ισοδύναμα κατοίκων).

Οι βουλευτές αναγνωρίζουν ότι έχουν 
καταβληθεί προσπάθειες από τις 
δημόσιες αρχές στον τομέα του 
καθαρισμού, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε 
βελτιώσεις σε αρκετές περιοχές. 
Αναγνωρίζουν επίσης, γενικότερα, την 
τεράστια πρόοδο που έχει σημειωθεί από 
τη δεκαετία του 1980, όταν η Γαλικία 
διέθετε μόνο έναν σταθμό επεξεργασίας 
λυμάτων σε σχέση με τους 151 σταθμούς 
που διαθέτει σήμερα με ικανότητα 
επεξεργασίας λυμάτων κατ’ ελάχιστον 
2.000 h-e (ισοδύναμα κατοίκων). 
Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη την 
καταφανή παραβίαση των προθεσμιών 
που έχουν καθοριστεί για τον καθαρισμό 
των rías της Γαλικίας, ζητεί από την 
κεντρική κυβέρνηση και την κυβέρνηση 
της Γαλικίας να υπάρξουν μεγάλες 
βελτιώσεις στις προθεσμίες και τον 
προϋπολογισμό ώστε να επιτευχθεί ο 
επιθυμητός στόχος.

Τροπολογία 7
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 2
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι σε άλλα 
σημεία των rías εξακολουθεί να υπάρχει 
ακμάζουσα βιομηχανία ιχθυηρών. 
Ωστόσο, οι εξαιρετικές συνθήκες που 
επικρατούν στις εν λόγω περιοχές 
ενδέχεται να απειληθούν εάν δεν γίνει 
επειγόντως κάτι για την επίλυση 
ορισμένων από τα ζητήματα που 
εγείρονται στην παρούσα έκθεση.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι στις rías 
εξακολουθεί να ανθίζει ο κλάδος της 
αλίευσης, συγκεκριμένα η αλιεία μικρής 
κλίμακας, η οστρεοκαλλιέργεια και η 
εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια και ότι ο 
τομέας αυτός συνιστά μία από τις 
σημαντικότερες οικονομικές 
δραστηριότητες της χώρας. Ωστόσο, οι 
εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν 
στις εν λόγω περιοχές ενδέχεται να 
απειληθούν, θέτοντας σε κίνδυνο τα 
αλιεύματα, τους περιβαλλοντικούς 
πόρους και τη μεγάλη οικονομική 
εξάρτηση του αλιευτικού τομέα της 
περιοχής, εάν δεν γίνει επειγόντως κάτι 
για την επίλυση ορισμένων από τα 
ζητήματα που εγείρονται στην παρούσα 
έκθεση και καταγγέλλονται 
επανειλημμένα εδώ και μεγάλο χρονικό 
διάστημα από τους αναφέροντες.
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Τροπολογία 8
Willy Meyer
Συμπέρασμα 2
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι σε άλλα 
σημεία των rías εξακολουθεί να υπάρχει 
ακμάζουσα βιομηχανία ιχθυηρών.
Ωστόσο, οι εξαιρετικές συνθήκες που 
επικρατούν στις εν λόγω περιοχές 
ενδέχεται να απειληθούν εάν δεν γίνει 
επειγόντως κάτι για την επίλυση 
ορισμένων από τα ζητήματα που 
εγείρονται στην παρούσα έκθεση.

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι, παρόλο 
που σε άλλα σημεία των rías εξακολουθεί 
να υπάρχει ακμάζουσα βιομηχανία 
ιχθυηρών, ο κλάδος της αλίευσης δεν 
είναι σε θέση να αναπτύξει πλήρως τις 
εξαιρετικές οικονομικές του 
δυνατότητες και να δημιουργήσει θέσεις 
εργασίας εξαιτίας της καθυστέρησης 
στον καθαρισμό των rías, συνεπώς οι 
εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν 
στις εν λόγω περιοχές ενδέχεται να 
απειληθούν εάν δεν γίνει επειγόντως κάτι 
για την επίλυση ορισμένων από τα 
ζητήματα που εγείρονται στην παρούσα 
έκθεση.

Τροπολογία 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 3
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ισπανίας 
αποτελούν μια πρώτη ένδειξη του 
βαθμού της σοβαρότητας των 
παραβάσεων και καθυστερήσεων κατά 
την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ. Κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι 
βουλευτές παρατήρησαν ότι είχαν
σημειωθεί βελτιώσεις και είχαν 
καταβληθεί προσπάθειες από τις 
αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων και της 
καταπολέμησης της ρύπανσης. 
Διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι στον 
υφιστάμενο σταθμό του Vigo η 
επεξεργασία των όμβριων υδάτων δεν 
υπήρξε πάντοτε αποτελεσματική, αλλά 
ότι ο νέος υπό κατασκευή σταθμός του 
Vigo-Lagares αναμένεται να 
αντιμετωπίσει τις τελευταίες ανησυχίες 
που εκφράστηκαν σχετικά με την 
επεξεργασία των όμβριων υδάτων.

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ισπανίας 
αποτελούν μια πρώτη ένδειξη του 
βαθμού της σοβαρότητας των 
παραβάσεων και καθυστερήσεων κατά 
την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ. Κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι 
βουλευτές ενημερώθηκαν από τις 
αρμόδιες αρχές σχετικά με τα σχέδια για 
την καταπολέμηση της ρύπανσης. 
Διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι στον 
υφιστάμενο σταθμό του Vigo η 
επεξεργασία των όμβριων υδάτων δεν 
υπήρξε πάντοτε αποτελεσματική, αλλά 
ότι ο νέος υπό κατασκευή σταθμός του 
Vigo-Lagares θα αντιμετωπίσει τις 
τελευταίες ανησυχίες που εκφράστηκαν 
σχετικά με την επεξεργασία των όμβριων 
υδάτων.

Τροπολογία 10
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Willy Meyer
Συμπέρασμα 2
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ισπανίας 
αποτελούν μια πρώτη ένδειξη του 
βαθμού της σοβαρότητας των 
παραβάσεων και καθυστερήσεων κατά 
την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ. Κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι 
βουλευτές παρατήρησαν ότι είχαν 
σημειωθεί βελτιώσεις και είχαν 
καταβληθεί προσπάθειες από τις 
αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων και της 
καταπολέμησης της ρύπανσης. 
Διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι στον 
υφιστάμενο σταθμό του Vigo η 
επεξεργασία των όμβριων υδάτων δεν 
υπήρξε πάντοτε αποτελεσματική, αλλά 
ότι ο νέος υπό κατασκευή σταθμός του 
Vigo-Lagares αναμένεται να 
αντιμετωπίσει τις τελευταίες ανησυχίες 
που εκφράστηκαν σχετικά με την 
επεξεργασία των όμβριων υδάτων.

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ισπανίας 
αποτελούν μια πρώτη ένδειξη του 
βαθμού της σοβαρότητας των 
παραβάσεων και καθυστερήσεων κατά 
την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ. Κατά 
τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι 
βουλευτές παρατήρησαν ότι είχαν 
σημειωθεί βελτιώσεις και είχαν 
καταβληθεί προσπάθειες από τις 
αρμόδιες αρχές για τη βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων και της
καταπολέμησης της ρύπανσης. 
Διαπίστωσαν, ωστόσο, ότι στον 
υφιστάμενο σταθμό του Vigo η 
επεξεργασία των όμβριων υδάτων δεν 
υπήρξε πάντοτε αποτελεσματική, αλλά 
ότι ο νέος υπό κατασκευή σταθμός του 
Vigo-Lagares αναμένεται να 
αντιμετωπίσει τις τελευταίες ανησυχίες 
που εκφράστηκαν σχετικά με την 
επεξεργασία των όμβριων υδάτων. 
Ωστόσο, στο Ferrol υπάρχουν περιοχές 
στις οποίες δεν υφίσταται διάκριση 
μεταξύ όμβριων υδάτων και 
μολυσμένων από περιττώματα υδάτων, 
γεγονός που έχει διάφορες αρνητικές 
συνέπειες οι οποίες υποχρεώνουν τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές να 
αντιμετωπίσουν το εν λόγω πρόβλημα.

Τροπολογία 11
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 4
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Η διαχείριση των λυμάτων στην περιοχή 
αυτή προϋποθέτει μια ολιστική, 
συντονισμένη και συνολική προσέγγιση, 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις 
υδατοκαλλιέργειες, στην επαγγελματική 
αλιεία και στην αλιεία αναψυχής να 
ανθίσουν και να ευημερήσουν. Αυτό 
απαιτεί επενδύσεις σε ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους.

Η διαχείριση των λυμάτων στη Γαλικία
προϋποθέτει μια ολιστική, συντονισμένη 
και συνολική προσέγγιση, ώστε να δοθεί 
η δυνατότητα στις δραστηριότητες 
αλίευσης (υδατοκαλλιέργειες, 
επαγγελματική αλιεία και
οστρεοκαλλιέργεια), στην τουριστική 
αλιεία και την αλιεία αναψυχής να 
ανθίσουν και να ευημερήσουν. Αυτό 
απαιτεί επενδύσεις σε ανθρώπινους και 
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οικονομικούς πόρους, σε πληροφόρηση 
και περιβαλλοντική εκπαίδευση καθώς 
και επενδύσεις στον τομέα της έρευνας.

Τροπολογία 12
Willy Meyer
Συμπέρασμα 4
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Η διαχείριση των λυμάτων στην περιοχή 
αυτή προϋποθέτει μια ολιστική, 
συντονισμένη και συνολική προσέγγιση, 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις 
υδατοκαλλιέργειες, στην επαγγελματική 
αλιεία και στην αλιεία αναψυχής να 
ανθίσουν και να ευημερήσουν. Αυτό 
απαιτεί επενδύσεις σε ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους.

Η διαχείριση των λυμάτων στην περιοχή 
αυτή προϋποθέτει μια ολιστική, 
συντονισμένη και συνολική προσέγγιση, 
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις 
υδατοκαλλιέργειες, στην επαγγελματική 
αλιεία και στην αλιεία αναψυχής να 
ανθίσουν και να ευημερήσουν. Αυτό 
απαιτεί επενδύσεις σε ανθρώπινους και 
οικονομικούς πόρους το συντομότερο 
δυνατό με την απαιτούμενη 
χρηματοδότηση, καθώς δεν πρόκειται 
απλά και μόνο για μια τρέχουσα δαπάνη 
αλλά για μια επένδυση που θα έχει 
τεράστιο θετικό αντίκτυπο στη δημόσια 
υγεία και την οικονομική ανάπτυξη.

Τροπολογία 13
Willy Meyer
Συμπέρασμα 5
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Ο σταθμός REGANOSA έχει λάβει όλες 
τις αναγκαίες άδειες για τη διενέργεια 
των δραστηριοτήτων του. Οι βουλευτές 
παρατήρησαν ότι ορισμένες κατοικίες 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από 
αυτήν.

Ο σταθμός REGANOSA έχει λάβει όλες 
τις αναγκαίες άδειες για τη διενέργεια 
των δραστηριοτήτων του. Οι βουλευτές 
παρατήρησαν ότι ορισμένες κατοικίες 
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση, 
γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
η τοποθεσία της εγκατάστασης δεν είναι 
η κατάλληλη. Η εν λόγω γειτνίαση 
παραβιάζει τον κανονισμό περί 
οχληρών, ανθυγιεινών, βλαβερών και 
επικίνδυνων δραστηριοτήτων, θέτοντας 
σε κίνδυνο τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων 
που ζουν και εργάζονται γύρω από τη 
ría του Ferrol.

Τροπολογία 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 6
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
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Στο O Burgo ορισμένοι βουλευτές 
σοκαρίστηκαν στη θέα των βαθέων 
εναποθέσεων ιλύος που έχουν 
σχηματιστεί και που επηρεάζουν τόσο 
δυσμενώς τις καθημερινές 
δραστηριότητες των κατοίκων, καθώς και 
την τοπική απασχόληση. Πρέπει να 
αναληφθεί δράση ώστε να διασφαλιστεί 
η ποιότητα των υδάτων προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί με τα βέλτιστα 
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο O Burgo οι τρεις βουλευτές της 
αντιπροσωπείας σοκαρίστηκαν στη θέα 
των βαθέων εναποθέσεων ιλύος που 
έχουν σχηματιστεί και που επηρεάζουν 
τόσο δυσμενώς τις καθημερινές 
δραστηριότητες των κατοίκων, καθώς και 
την τοπική απασχόληση, και έχουν 
προκαλέσει την απώλεια πολλών θέσεων 
εργασίας τα τελευταία 25 χρόνια. Το 
ζήτημα της ρύπανσης στη ría του O 
Burgo έχει ευρύτερες διαστάσεις, 
καθώς επηρεάζει 4 δήμους (A Coruña, 
Culleredo, Cambre και Oleiros) ο 
συνολικός πληθυσμός των οποίων 
υπερβαίνει τους 330.000 κατοίκους. Από 
περιβαλλοντική άποψη, η ρύπανση από 
τις απορρίψεις στη ría του O Burgo 
θέτει σε κίνδυνο τη δραστηριότητα της 
ημικαλλιέργειας αχιβάδας την οποία 
αναπτύσσουν επί σειρά ετών οι 
εργαζόμενοι και εργαζόμενες στον 
κλάδο της οστρεοκαλλιέργειας στη ría
αυτή, καθώς αυτές οι συνεχείς 
απορρίψεις έχουν επιφέρει μεγάλη 
απώλεια παραγωγής σπόρων διότι η 
ύπαρξη στερεών αποβλήτων στις 
περιοχές με αβαθή νερά έχει προκαλέσει 
τη μετατροπή του ιζήματος –άμμου– σε 
λάσπη που είναι ορατή σε όλα τα όρια 
των 4 τοπικών οντοτήτων. Αυτό το 
πρόβλημα της συσσώρευσης της ιλύος 
πάνω από τις περιοχές με αβαθή νερά 
που οδηγεί στην επικάλυψη και ασφυξία 
των εν λόγω περιοχών καλλιέργειας 
οστρακοειδών, διαβρώνει την επιφάνεια 
στην οποία οι εργαζόμενοι και 
εργαζόμενες στον κλάδο της 
οστρεοκαλλιέργειας θα μπορούσαν να 
πραγματοποιήσουν την καλλιέργεια 
οστρακοειδών. Η αντιπροσωπεία 
συνιστά, δεδομένου ότι οι εναποθέσεις 
ιλύος είναι η κύρια αιτία του 
περιβαλλοντικού προβλήματος της ría 
του O Burgo, να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η 
ποιότητα των υδάτων προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, ενώ συνιστά να διεξαχθεί 
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εξόρυξη, καθαρισμός και επεξεργασία 
της ιλύος.

Τροπολογία 15
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Συμπέρασμα 6
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Στο O Burgo ορισμένοι βουλευτές 
σοκαρίστηκαν στη θέα των βαθέων 
εναποθέσεων ιλύος που έχουν 
σχηματιστεί και που επηρεάζουν τόσο 
δυσμενώς τις καθημερινές 
δραστηριότητες των κατοίκων, καθώς και 
την τοπική απασχόληση. Πρέπει να 
αναληφθεί δράση ώστε να διασφαλιστεί 
η ποιότητα των υδάτων προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί με τα βέλτιστα 
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο O Burgo ορισμένοι βουλευτές 
σοκαρίστηκαν στη θέα των βαθέων 
εναποθέσεων ιλύος που έχουν 
σχηματιστεί και που επηρεάζουν τόσο 
δυσμενώς τις καθημερινές 
δραστηριότητες των κατοίκων, καθώς και 
την τοπική απασχόληση. Πρέπει να 
αναληφθεί δράση ώστε να διασφαλιστεί 
ότι η ποιότητα των υδάτων δεν 
επηρεάζεται από τη μόλυνση των 
ιζημάτων, και να εξασφαλιστεί η 
συμμόρφωση με τα βέλτιστα ευρωπαϊκά 
πρότυπα.

Τροπολογία 16
Willy Meyer
Συμπέρασμα 6
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Στο O Burgo ορισμένοι βουλευτές 
σοκαρίστηκαν στη θέα των βαθέων 
εναποθέσεων ιλύος που έχουν 
σχηματιστεί και που επηρεάζουν τόσο 
δυσμενώς τις καθημερινές 
δραστηριότητες των κατοίκων, καθώς και 
την τοπική απασχόληση. Πρέπει να 
αναληφθεί δράση ώστε να διασφαλιστεί 
η ποιότητα των υδάτων προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί με τα βέλτιστα 
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο O Burgo οι βουλευτές σοκαρίστηκαν 
στη θέα των βαθέων εναποθέσεων ιλύος 
που έχουν σχηματιστεί και που 
επηρεάζουν τόσο δυσμενώς τις 
καθημερινές δραστηριότητες των 
κατοίκων, καθώς και την τοπική 
απασχόληση. Πρέπει να αναληφθεί 
επειγόντως δράση ώστε να διασφαλιστεί 
η ποιότητα των υδάτων προκειμένου να 
ευθυγραμμιστεί με τα βέλτιστα 
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τροπολογία 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 6 α (νέο)
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

Τονίζει ότι η αναγκαία αποκατάσταση 
της παραγωγικότητας των αλιευμάτων 
–αλιεία μικρής κλίμακας, οστρακοειδή 
και εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια– στις 
περιοχές της ría του Vigo που έχουν 
υποβαθμιστεί, καθώς και η 
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παρεμπόδιση ή η αποφυγή της 
κατασκευής ή εγκατάστασης 
αδιαφανών στοιχείων που μεταβάλλουν 
την παράκτια δυναμική, θα πρέπει να 
υποστηριχθούν με επενδύσεις που θα 
αποσκοπούν στην αποκατάσταση της 
παραγωγικότητας.

Τροπολογία 18
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 7
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Οι βουλευτές εκφράζουν την 
ικανοποίησή τους διότι οι περιφερειακές 
αρχές συνειδητοποιούν ότι η ρύπανση 
απειλεί την τοπική οικονομία που 
βασίζεται στα ιχθυηρή και ότι οι αρχές 
δεσμεύονται να αναλάβουν δράση για να 
αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση. Οι 
βουλευτές τις ενθαρρύνουν να προβούν 
περισσότερο ενεργά σε επενδύσεις για 
την επίτευξη του στόχου αυτού.

Οι βουλευτές σημειώνουν ότι οι 
περιφερειακές αρχές έπρεπε να 
αναγνωρίσουν ότι η ρύπανση των rías 
απειλεί την υγεία, την περιβαλλοντική 
ποιότητα και την τοπική οικονομία που 
βασίζεται σε δραστηριότητες αλίευσης 
όπως η αλιεία, τα ιχθυηρή και η 
εκτεταμένη υδατοκαλλιέργεια, και ότι οι 
αρχές πρέπει να δεσμευτούν να 
αναλάβουν δράση για να αποτραπεί και 
να ανακοπεί η περαιτέρω υποβάθμιση. 
Οι βουλευτές ενθαρρύνουν την αύξηση 
των επενδύσεων για την επίτευξη του 
στόχου της ανακοπής της περαιτέρω 
υποβάθμισης των υδάτων λόγω της 
ρύπανσης, και για να εξασφαλιστεί ο 
πλήρης καθαρισμός των rías.

Τροπολογία 19
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Συμπέρασμα 7
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Οι βουλευτές εκφράζουν την 
ικανοποίησή τους διότι οι περιφερειακές 
αρχές συνειδητοποιούν ότι η ρύπανση 
απειλεί την τοπική οικονομία που 
βασίζεται στα ιχθυηρή και ότι οι αρχές 
δεσμεύονται να αναλάβουν δράση για να 
αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση. Οι 
βουλευτές τις ενθαρρύνουν να προβούν 
περισσότερο ενεργά σε επενδύσεις για 
την επίτευξη του στόχου αυτού.

Οι βουλευτές εκφράζουν την 
ικανοποίησή τους διότι οι περιφερειακές 
αρχές συνειδητοποιούν ότι η ρύπανση 
απειλεί την τοπική οικονομία που 
βασίζεται στα ιχθυηρή και ότι οι αρχές 
δεσμεύονται να αναλάβουν δράση για να 
αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση. Οι 
βουλευτές τις ενθαρρύνουν να προβούν 
ενεργά σε επενδύσεις για την επίτευξη 
του στόχου αυτού.

Τροπολογία 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 7 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Λυπάται για το γεγονός ότι οι τοπικές, 
περιφερειακές και κρατικές αρχές δεν 
ενημερώνουν τους αναφέροντες για τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται κατά 
την επεξεργασία των καταγγελιών που 
υποβάλλονται·

Τροπολογία 21
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 7 β (νέο)
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

Προτρέπει το Τεχνολογικό Ίδρυμα 
Ελέγχου του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
της Γαλικίας (Instituto Tecnoloxico 
para o control do medio mariño, 
INTECMAR) να δημοσιοποιήσει στην 
ιστοσελίδα του τα μικροβιολογικά 
στοιχεία των αποτελεσμάτων της 
παρακολούθησης της ποιότητας των 
υδάτων στις 134 περιοχές ελέγχου, 
δεδομένου ότι στην ιστοσελίδα του 
δημοσιεύονται μόνο πληροφορίες που 
αφορούν τις βιοτοξίνες, δεν υπάρχουν 
πληροφορίες σχετικά με τη μόλυνση από 
βαρέα μέταλλα και υδρογονάνθρακες 
και οι εν λόγω πληροφορίες για τα 
μικροβιολογικά στοιχεία πρέπει να 
ζητούνται απευθείας από τους 
υπευθύνους των αλιευτικών ενώσεων, 
και ότι οι πληροφορίες αυτές 
περιορίζονται μόνο στο πεδίο μιας 
συγκεκριμένης αλιευτικής ζώνης με 
αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμες στο 
κοινό·

Τροπολογία 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 7 γ (νέο)
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

Θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί 
η κατάταξη των rías σε ζώνες αξίας Α, 
Β και Γ, βάσει των μικροβιολογικών 
στοιχείων 134 ζωνών ελέγχου που 
παρακολουθούνται σε μηνιαία βάση, οι 
οποίες έχουν ως στόχο τη διασφάλιση 
της ποιότητας της παραγωγής 
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οστρακοειδών και της 
υδατοκαλλιέργειας παράλληλα με τους 
τεχνικούς και υγειονομικούς ελέγχους 
που καλύπτουν το σύνολο της 
παράκτιας ζώνης και τον αιγιαλό, 
δεδομένου ότι σε καμία ζώνη που έχει 
καταταχθεί στην «κατηγορία Α» δεν 
υπάρχουν περιοχές με αβαθή νερά για 
να αναπτύσσονται δραστηριότητες με 
τα πόδια ή με πλωτά μέσα, και σε 
ορισμένες περιοχές «Κατηγορίας Β»,
όπως στην περίπτωση της Ría του O 
Burgo, οι συσσωρευμένες εναποθέσεις 
ιλύος διαβρώνουν την επιφάνεια των 
περιοχών με αβαθή νερά.

Τροπολογία 23
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 8
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Η ría στο O'Burgo χρήζει άμεσου 
καθαρισμού με εκτενή και μεθοδική 
βυθοκόρηση των πιο επιβαρυμένων 
όρμων και κολπίσκων. Επίσης, είναι 
προς το συμφέρον του εγχώριου 
πληθυσμού και της μελλοντικής 
οικονομικής ανάπτυξης και 
αναζωογόνησης της περιοχής να 
συνεχιστούν οι επιστημονικές αναλύσεις 
της ιλύος και η απομάκρυνσή της.

διαγράφεται

Τροπολογία 24
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Συμπέρασμα 8
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Η ría στο O'Burgo χρήζει άμεσου 
καθαρισμού με εκτενή και μεθοδική 
βυθοκόρηση των πιο επιβαρυμένων
όρμων και κολπίσκων. Επίσης, είναι 
προς το συμφέρον του εγχώριου 
πληθυσμού και της μελλοντικής 
οικονομικής ανάπτυξης και 
αναζωογόνησης της περιοχής να 
συνεχιστούν οι επιστημονικές αναλύσεις 
της ιλύος και η απομάκρυνσή της.

Η ría του O Burgo χρήζει άμεσου 
καθαρισμού με εκτενή και μεθοδική 
βυθοκόρηση των μερών που έχουν 
επιβαρυνθεί από τη ρύπανση. Επίσης, 
είναι προς το συμφέρον του εγχώριου 
πληθυσμού και της μελλοντικής 
οικονομικής ανάπτυξης και 
αναζωογόνησης της περιοχής να 
συνεχιστούν οι επιστημονικές αναλύσεις 
της ιλύος και η κατάλληλη επεξεργασία 
της.
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Τροπολογία 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 9
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές 
πρέπει να επιδιώκουν ενεργά να 
συνεργάζονται με τις τοπικές κοινότητες 
και τις ενώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών που ασχολούνται με την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και να 
διασφαλίζουν τη συνεργασία τους με 
ρεαλιστικούς και πρακτικούς όρους. Οι 
βουλευτές είναι πεπεισμένοι ότι αυτό 
είναι εφικτό και απαραίτητο, δεδομένων 
των συνθηκών που παρατήρησαν στις 
περιοχές που επισκέφθηκαν, και ότι 
υπάρχει η καλή θέληση να προαχθεί 
δραστήρια η αναζωογόνηση ορισμένων 
τμημάτων των rías.

Λόγω της έλλειψης συνεργασίας και 
διαλόγου μεταξύ πολλών οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών από το 
1999, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να 
υποβάλλονται αναφορές με στόχο να 
πραγματοποιηθεί η εν λόγω αποστολή, 
οι βουλευτές της αποστολής καλούν τις 
περιφερειακές και τοπικές αρχές να
επιδιώξουν ενεργά να συνεργάζονται με 
τις τοπικές κοινότητες και τις ενώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών –όπως οι 
οργανώσεις υπεράσπισης και 
προστασίας του περιβάλλοντος και οι 
οργανώσεις περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης– που ασχολούνται με την 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος και να 
διασφαλίζουν τη συνεργασία τους με 
ρεαλιστικούς και πρακτικούς όρους με 
βάση τη συμμετοχή που ορίζει η οδηγία 
για την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες. Οι 
βουλευτές είναι πεπεισμένοι ότι αυτό 
είναι εφικτό και απαραίτητο, δεδομένων 
των συνθηκών που παρατήρησαν στις
περιοχές που επισκέφθηκαν, και ότι 
υπάρχει η θέληση να προαχθεί ενεργά ο 
καθαρισμός και η πλήρης
αναζωογόνηση των rías.

Τροπολογία 26
Willy Meyer
Συμπέρασμα 10
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συζητήσεις 
της με τις ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
μελλοντική οικονομική και τεχνική 
συνεργασία μέσω των ταμείων συνοχής 
(έως το τέλος του 2013) και των 
διαρθρωτικών ταμείων (FEDER και 
EΚΤ), πρέπει να είναι έτοιμη να 
παράσχει την αναγκαία χρηματοδοτική 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συζητήσεις 
της με τις ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
μελλοντική οικονομική και τεχνική 
συνεργασία μέσω των ταμείων συνοχής 
(έως το τέλος του 2013) και των 
διαρθρωτικών ταμείων (FEDER και 
EΚΤ), πρέπει να διασφαλίσει την 
αναγκαία χρηματοδοτική στήριξη που θα 
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στήριξη που θα δώσει στην περιφέρεια 
της Γαλικίας τη δυνατότητα να 
ιεραρχήσει πιο αποτελεσματικά τα 
προγράμματα και τα έργα της για τον 
καθαρισμό των rías και της ενδοχώρας 
τους, για την ουσιαστική βελτίωση της 
διαχείρισης λυμάτων και την 
αποτελεσματική αποκατάσταση του 
φυσικού κάλλους των παράκτιων 
περιοχών.

επιτρέψει στη Γαλικία να ιεραρχήσει πιο 
αποτελεσματικά και πιο άμεσα τα 
προγράμματα και τα έργα της για τον 
καθαρισμό των rías και της ενδοχώρας 
τους, για την ουσιαστική βελτίωση της 
διαχείρισης λυμάτων και την 
αποτελεσματική αποκατάσταση του 
φυσικού κάλλους των παράκτιων 
περιοχών.

Τροπολογία 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 10
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συζητήσεις 
της με τις ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
μελλοντική οικονομική και τεχνική 
συνεργασία μέσω των ταμείων συνοχής 
(έως το τέλος του 2013) και των 
διαρθρωτικών ταμείων (FEDER και 
EΚΤ), πρέπει να είναι έτοιμη να 
παράσχει την αναγκαία χρηματοδοτική 
στήριξη που θα δώσει στην περιφέρεια 
της Γαλικίας τη δυνατότητα να 
ιεραρχήσει πιο αποτελεσματικά τα 
προγράμματα και τα έργα της για τον 
καθαρισμό των rías και της ενδοχώρας 
τους, για την ουσιαστική βελτίωση της 
διαχείρισης λυμάτων και την 
αποτελεσματική αποκατάσταση του 
φυσικού κάλλους των παράκτιων
περιοχών.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στις συζητήσεις 
της με τις ισπανικές αρχές σχετικά με τη 
μελλοντική οικονομική και τεχνική 
συνεργασία μέσω των ταμείων συνοχής 
(έως το τέλος του 2013) και των 
διαρθρωτικών ταμείων (FEDER και 
EΚΤ), πρέπει να είναι έτοιμη να 
παράσχει την αναγκαία χρηματοδοτική 
στήριξη που θα δώσει στη Γαλικία τη 
δυνατότητα να ιεραρχήσει πιο 
αποτελεσματικά τα προγράμματα και τα 
έργα της για τον καθαρισμό των rías και 
της ενδοχώρας τους, για την ουσιαστική 
βελτίωση της διαχείρισης λυμάτων και 
την αποτελεσματική αποκατάσταση της 
ποιότητας των υδάτων, του τοπίου και 
της οικονομικής αποδοτικότητας των 
παράκτιων περιοχών.

Τροπολογία 28
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Συμπέρασμα 10 α (νέο)
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

Οι βουλευτές καλούν τα κράτη μέλη να 
προβαίνουν σε συγχρηματοδοτούμενες 
και αυτοχρηματοδοτούμενες επενδύσεις 
προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πλήρης 
καθαρισμός των rías, δεδομένου ότι στο 
παρόν οικονομικό έτος, όπως για 
παράδειγμα στη ría του O Burgo, δεν 
πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ούτε 
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έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις για 
το 2014. Ως εκ τούτου, συνιστούν την 
κατάρτιση «ειδικού προγράμματος για 
την ολοκλήρωση του πλήρους 
καθαρισμού των rías» εντός του νέου 
δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και 
εντός του επιχειρησιακού 
προγράμματος του κράτους και για τη 
Γαλικία.

Τροπολογία 29
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Πρώτη επικεφαλίδα στις συστάσεις
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
προς το Vigo για το Vigo

Τροπολογία 30
Antolín Sánchez Presedo
Σύσταση – 1 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

τονίζει, ως κοινό κριτήριο για όλες τις 
αναφορές που αποτελούν αντικείμενο 
της αποστολής, ότι οι διάφορες 
αρμόδιες αρχές στον τομέα των rías της 
Γαλικίας οφείλουν να λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν οι 
παραβιάσεις που έχουν αναγνωριστεί 
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και εξακολουθούν να 
εκκρεμούν, και να ικανοποιήσουν τις 
θεμιτές διεκδικήσεις των αναφερόντων 
οι οποίοι ζητούν την πλήρη εφαρμογή 
του κοινοτικού δικαίου.

Τροπολογία 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 2 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
αποδοκιμάζει την καθυστέρηση των 
ισπανικών αρχών όσον αφορά την 
τήρηση των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 79/923/ΕΟΚ, καθυστέρηση η 
οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη 

αποδοκιμάζει την καθυστέρηση των 
ισπανικών αρχών όσον αφορά την 
τήρηση των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 79/923/ΕΟΚ, καθυστέρηση η 
οποία, παρότι δεν αντισταθμίστηκε 
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συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία στον κόλπο του Vigo χάρη 
στις προσπάθειες του συνόλου των 
αρχών της Γαλικίας·

πλήρως από τις αρχές, χάρη στις πιέσεις 
πολιτών και πολιτικών μπορεί να 
αντιμετωπιστεί· ωστόσο η κατασκευή 
νέου σταθμού επεξεργασίας δεν επιφέρει 
πλήρη και οριστική λύση στο ζήτημα 
της ρύπανσης εάν δεν συνοδευθεί από 
άλλα μέτρα, όπως η επεξεργασία των 
βιομηχανικών λυμάτων στο σημείο στο 
οποίο παράγονται και ο διαχωρισμός 
των όμβριων υδάτων από τα μολυσμένα 
από περιττώματα ύδατα, καθώς και η 
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
του δικτύου –οι μηχανισμοί άντλησης 
δεν συγκρατούν την άντληση προς τον 
σταθμό επεξεργασίας λόγω 
υπερφόρτωσης των δεξαμενών ή λόγω 
έλλειψης ενέργειας·

Τροπολογία 32
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Σύσταση 2 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
αποδοκιμάζει την καθυστέρηση των 
ισπανικών αρχών όσον αφορά την 
τήρηση των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 79/923/ΕΟΚ, καθυστέρηση η 
οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη 
συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία στον κόλπο του Vigo χάρη 
στις προσπάθειες του συνόλου των αρχών 
της Γαλικίας·

αποδοκιμάζει την καθυστέρηση των 
ισπανικών αρχών όσον αφορά την 
τήρηση των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 79/923/ΕΟΚ, καθυστέρηση η 
οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη 
συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία στον κόλπο του Vigo χάρη 
στις προσπάθειες των διαφόρων 
αρμόδιων αρχών στη Γαλικία·

Τροπολογία 33
Antolín Sánchez Presedo
Σύσταση 2 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
αποδοκιμάζει την καθυστέρηση των 
ισπανικών αρχών όσον αφορά την 
τήρηση των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 79/923/ΕΟΚ, καθυστέρηση η 
οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη 
συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία στον κόλπο του Vigo χάρη 
στις προσπάθειες του συνόλου των 
αρχών της Γαλικίας·

αποδοκιμάζει την καθυστέρηση των 
ισπανικών αρχών όσον αφορά την 
τήρηση των άρθρων 3 και 4 της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ και του άρθρου 5 της 
οδηγίας 79/923/ΕΟΚ, καθυστέρηση η 
οποία ωστόσο αντισταθμίστηκε από τη 
συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία στον κόλπο του Vigo χάρη 
στις προσπάθειες του συνόλου των 
αρμόδιων αρχών στην εν λόγω περιοχή
της Γαλικίας·
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Τροπολογία 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 2 α (νέα) – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

λυπάται για το γεγονός ότι οι τοπικές, 
περιφερειακές και κρατικές αρχές δεν 
ενημερώνουν τους αναφέροντες για τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται κατά 
την επεξεργασία των καταγγελιών που 
υποβάλλονται, ούτε τους παρέχουν τα 
έγγραφα του τελευταίου έργου των 
σταθμών επεξεργασίας λυμάτων 
(EDAR) παρά τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις των αναφερόντων·

Τροπολογία 35
Antolín Sánchez Presedo
Σύσταση 2 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επιθυμεί οι χρηματοδοτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να 
προορίζονται για την έρευνα και τη 
διατήρηση της ποιότητας του καθαρού 
νερού προς όφελος είτε της τοπικής 
οικονομίας είτε της τοπικής 
κατανάλωσης·

ζητεί να διασφαλιστεί ότι οι 
χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα προορίζονται πραγματικά για 
την έρευνα και τη διατήρηση της 
ποιότητας του καθαρού νερού προς 
όφελος είτε της τοπικής οικονομίας είτε 
της τοπικής κατανάλωσης·

Τροπολογία 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 3 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επιθυμεί οι χρηματοδοτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να 
προορίζονται για την έρευνα και τη 
διατήρηση της ποιότητας του καθαρού 
νερού προς όφελος είτε της τοπικής 
οικονομίας είτε της τοπικής 
κατανάλωσης·

επιθυμεί οι χρηματοδοτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να 
προορίζονται για την έρευνα και τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και
της τοπικής αλιευτικής οικονομίας 
(αλιεία μικρής κλίμακας, 
οστρεοκαλλιέργεια και 
υδατοκαλλιέργεια)·

Τροπολογία 37
Willy Meyer
Σύσταση 3 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επιθυμεί οι χρηματοδοτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να 

ζητεί οι χρηματοδοτήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν να 
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προορίζονται για την έρευνα και τη 
διατήρηση της ποιότητας του καθαρού 
νερού προς όφελος είτε της τοπικής 
οικονομίας είτε της τοπικής 
κατανάλωσης·

προορίζονται για την έρευνα και τη 
διατήρηση της ποιότητας του καθαρού 
νερού προς όφελος είτε της τοπικής 
οικονομίας είτε της τοπικής 
κατανάλωσης·

Τροπολογία 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 4 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επισημαίνει τις προσπάθειες που 
κατέβαλαν οι διάφορες αρμόδιες αρχές 
όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας 
των υδάτων για οστρακοειδή και της 
επεξεργασίας των λυμάτων σε οικισμούς 
άνω των 15.000 κατοίκων·

συνιστά να εξακολουθήσουν να 
καταβάλλονται προσπάθειες από τις
διάφορες αρμόδιες αρχές όσον αφορά τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων για 
οστρακοειδή και της επεξεργασίας των 
λυμάτων σε οικισμούς άνω των 15.000 
κατοίκων καθώς και σε όλους τους 
πληθυσμούς της ría του Vigo, 
δεδομένου ότι η επεξεργασία και ο 
καθαρισμός πρέπει να είναι πλήρεις·

Τροπολογία 39
Willy Meyer
Σύσταση 4 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επισημαίνει τις προσπάθειες που 
κατέβαλαν οι διάφορες αρμόδιες αρχές 
όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας 
των υδάτων για οστρακοειδή και της 
επεξεργασίας των λυμάτων σε οικισμούς 
άνω των 15.000 κατοίκων·

επισημαίνει τις προσπάθειες που 
κατέβαλαν οι διάφορες αρμόδιες αρχές 
όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας 
των υδάτων για οστρακοειδή και της 
επεξεργασίας των λυμάτων σε οικισμούς 
άνω των 15.000 κατοίκων και ζητεί την 
εμβάθυνση των μέτρων αυτών για να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα πιο 
αυστηρά πρότυπα καθαρισμού της ΕΕ·

Τροπολογία 40
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 5 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
θεωρεί ότι ο υφιστάμενος σταθμός της 
πόλης Vigo δεν ανταποκρίνεται επαρκώς 
στις ανάγκες του πληθυσμού· ως εκ 
τούτου, θεωρεί ότι ο νέος υπό κατασκευή 
σταθμός επεξεργασίας Vigo-Lagares 
αποτελεί την κατάλληλη λύση για την 
επεξεργασία των λυμάτων λόγω της 
ικανότητας επεξεργασίας 800.000 

θεωρεί ότι ο υφιστάμενος σταθμός της 
πόλης Vigo, δεδομένων των 
διαρθρωτικών του αδυναμιών, δεν 
ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες 
του πληθυσμού· ως εκ τούτου, θεωρεί ότι 
ο νέος υπό κατασκευή σταθμός 
επεξεργασίας Vigo-Lagares πρέπει να 
αποτελέσει μερική λύση για την 
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ισοδυνάμων κατοίκων, σε έναν οικισμό 
οι κάτοικοι του οποίου εκτιμάται ότι 
ανέρχονται στους 466.230 κατά τους 
θερινούς μήνες, και λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τους σταθμούς επεξεργασίας 
Vigo-Teis, Redondela, Arcade-
Soutomaior, Vilaboa, Moana και Cangas, 
οι οποίοι έχουν συνολικά τη ικανότητα 
να επεξεργάζονται τα λύματα 924.821 
κατοίκων, αριθμός σχεδόν διπλάσιος του 
αριθμού των κατοίκων του κόλπου του 
Vigo·

επεξεργασία των λυμάτων λόγω της 
ικανότητας επεξεργασίας 800.000 
ισοδυνάμων κατοίκων, σε έναν οικισμό 
οι κάτοικοι του οποίου εκτιμάται ότι 
ανέρχονται στους 466.230 κατά τους 
θερινούς μήνες, και λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη τους σταθμούς επεξεργασίας 
Vigo-Teis, Redondela, Arcade-
Soutomaior, Vilaboa, Nigrán, Baiona, 
Gondomar, Moana και Cangas, οι οποίοι 
έχουν συνολικά τη ικανότητα να 
επεξεργάζονται τα λύματα 924.821 
κατοίκων, αριθμός σχεδόν διπλάσιος του 
αριθμού των κατοίκων του κόλπου του 
Vigo, ο καθαρισμός θα παραμείνει 
ανεπαρκής εάν δεν εξεταστεί η συνολική 
εγκατάσταση συλλεκτών διαχωρισμού 
όμβριων υδάτων και ποταμών που θα 
είναι συνδεδεμένοι με τους συλλέκτες 
μολυσμένων από περιττώματα υδάτων, 
και εάν οι σταθμοί άντλησης δεν 
λειτουργούν επαρκώς·

Τροπολογία 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 6 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
εκτιμά ότι ο νέος σταθμός επεξεργασίας 
θα ανταποκρίνεται στις ροές των 
υδάτων σε περίοδο βροχοπτώσεων ενώ 
παράλληλα θα αποτρέπεται η έκχυση μη 
επεξεργασμένων υδάτων που οφείλεται 
στη μειωμένη ικανότητα του 
υπάρχοντος σταθμού επεξεργασίας του 
Vigo· προσθέτει ότι ο νέος σταθμός 
επεξεργασίας στο Vigo κατασκευάζεται 
με βάση τα πλέον σύγχρονα πρότυπα 
στον τομέα της επεξεργασίας των 
υδάτων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τις απαιτήσεις των περιοίκων, είτε αυτές 
αφορούν τον περιορισμό των οσμών στο 
εσωτερικό της μονάδας είτε την 
ενσωμάτωση των εγκαταστάσεων στο 
τοπίο·

εκτιμά ότι ο νέος σταθμός επεξεργασίας 
λυμάτων (EDAR) θα πρέπει να 
επεξεργάζεται αποκλειστικά τα 
βιομηχανικά ύδατα –τα οποία θα έχουν 
ήδη υποβληθεί σε επεξεργασία στο 
σημείο παραγωγής τους– και τα 
μολυσμένα από περιττώματα ύδατα, 
ενώ τα όμβρια ύδατα δεν θα μπορούν να 
φτάσουν στον σταθμό επεξεργασίας 
χάρη στην εγκατάσταση δικτύων 
διαχωρισμού των όμβριων υδάτων από 
τα μολυσμένα από περιττώματα ύδατα, 
και χάρη στην εγκατάσταση εντός του 
δικτύου όμβριων υδάτων ανάλογων 
δεξαμενών αποθήκευσης πλημμυρικών 
παροχών οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
στάδια επεξεργασίας και εκροής των 
υδάτινων οδών· προσθέτει ότι ο νέος 
σταθμός επεξεργασίας στο Vigo 
κατασκευάζεται με βάση τα πλέον 
σύγχρονα πρότυπα στον τομέα της 
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επεξεργασίας των υδάτων, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις απαιτήσεις των 
περιοίκων, είτε αυτές αφορούν τον 
περιορισμό των οσμών στο εσωτερικό 
της μονάδας είτε την ενσωμάτωση των 
εγκαταστάσεων στο τοπίο·

Τροπολογία 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 6 α (νέα) – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

συνιστά την τήρηση της νομοθεσίας 
σχετικά με τη συλλογή, τη διοχέτευση 
και την επεξεργασία, αφενός των 
λυμάτων και των όμβριων υδάτων, και 
αφετέρου, των μολυσμένων από 
περιττώματα υδάτων, προκειμένου να 
μην καταλήγουν στα ύδατα των 
ποταμών και της ría του Vigo βαρέα 
μέταλλα και υδρογονάνθρακες καθώς 
και άλλα ρυπαντικά υλικά που μπορούν 
να αλλοιώσουν τη βιοποικιλότητα των 
υδάτινων συστημάτων, γεγονός που, 
όπως αποδείχθηκε, επηρεάζει αρνητικά 
τις αλιευτικές δραστηριότητες, την 
ποιότητα των υδάτων και το 
οικοσύστημα της ría στο σύνολό του.

Τροπολογία 43
Willy Meyer
Σύσταση 7 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επιθυμεί την τήρηση της προθεσμίας της 
31ης Δεκεμβρίου 2015 όσον αφορά την 
ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής 
του σταθμού επεξεργασίας·

απαιτεί την τήρηση της προθεσμίας της 
31ης Δεκεμβρίου 2015 όσον αφορά την 
ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής 
του σταθμού επεξεργασίας·

Τροπολογία 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 7 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επιθυμεί την τήρηση της προθεσμίας της 
31ης Δεκεμβρίου 2015 όσον αφορά την 
ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής 
του σταθμού επεξεργασίας·

επιθυμεί την τήρηση της προθεσμίας της 
31ης Δεκεμβρίου 2015 όσον αφορά την 
ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής 
του σταθμού επεξεργασίας, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την 
τήρηση της εν λόγω προθεσμίας, και ως 
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εκ τούτου πρέπει να καθοριστούν 
μηχανισμοί παρακολούθησης και 
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της 
άμεσης συμμετοχής των αναφερόντων·

Τροπολογία 45
Willy Meyer
Σύσταση 7 α (νέα) – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

ζητεί τη θέσπιση συστήματος μέτρησης 
των μεταβλητών που επηρεάζουν την 
περιβαλλοντική ποιότητα των υδάτων 
της ría του Vigo·

Τροπολογία 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 7 α (νέα) – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

συνιστά στις αρχές να δώσουν 
προτεραιότητα στις επενδύσεις για τον 
καθαρισμό στο πλαίσιο της ξεχωριστής 
επεξεργασίας των όμβριων υδάτων με 
δεξαμενές αποθήκευσης πλημμυρικών 
παροχών πριν από την έκχυση σε 
ποταμούς και rías, καθώς και στην 
εγκατάσταση ειδικών συλλεκτών 
διοχέτευσης των μολυσμένων από 
περιττώματα υδάτων στους σταθμούς 
επεξεργασίας λυμάτων (EDAR)·

Τροπολογία 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 7 β (νέα) – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές να 
αναγνωρίζουν, να απομονώνουν, να 
απομακρύνουν και να αποθηκεύουν 
βαρέα μέταλλα που είναι βλαβερά για τη 
δημόσια υγεία, όπως ο μόλυβδος, το 
κάδμιο, το κοβάλτιο, ο ψευδάργυρος, 
κ.λπ., δεδομένου ότι είναι διάσπαρτα 
στη ría λόγω των εαρινών παλιρροιών 
και πλημμύρων των ποταμών που 
εκβάλλουν σε αυτές·

Τροπολογία 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Σύσταση 8 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
λυπάται για το γεγονός ότι ορισμένοι 
αναφέροντες αμφισβήτησαν τα στοιχεία 
που παρείχε το Τεχνολογικό Ίδρυμα 
Ελέγχου του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
της Γαλικίας (Instituto Tecnolóxico 
para o control do medio mariño, 
INTECMAR) ενώ, στην έκθεση του 
Food and Veterinary Office (Γραφείο 
Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων) 
σχετικά με τον έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε στο Βασίλειο της 
Ισπανίας τον Οκτώβριο του 2011, στην 
οποία κάνει αναφορά η έκθεση της ΓΔ 
Υγείας και Καταναλωτών 2011-8881, 
υπενθυμίζεται ότι «το σύστημα ελέγχου 
που εφαρμόζεται στη Γαλικία, , στην 
οποία παράγεται το 96% της εθνικής 
παραγωγής δίθυρων μαλακίων, 
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης»·

διαγράφεται

Τροπολογία 49
Antolín Sánchez Presedo
Σύσταση 8 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
λυπάται για το γεγονός ότι ορισμένοι 
αναφέροντες αμφισβήτησαν τα στοιχεία 
που παρείχε το Τεχνολογικό Ίδρυμα 
Ελέγχου του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος 
της Γαλικίας (Instituto Tecnolóxico para 
o control do medio mariño, INTECMAR) 
ενώ, στην έκθεση του Food and 
Veterinary Office (Γραφείο Τροφίμων 
και Κτηνιατρικών Θεμάτων) σχετικά με 
τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο 
Βασίλειο της Ισπανίας τον Οκτώβριο του 
2011, στην οποία κάνει αναφορά η 
έκθεση της ΓΔ Υγείας και Καταναλωτών 
2011-8881, υπενθυμίζεται ότι «το 
σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στη 
Γαλικία, , στην οποία παράγεται το 96% 
της εθνικής παραγωγής δίθυρων 
μαλακίων, συμμορφώνεται με τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης»·

σε ό,τι αφορά τα στοιχεία που παρείχε το 
Τεχνολογικό Ίδρυμα Ελέγχου του 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Γαλικίας 
(Instituto Tecnolóxico para o control do 
medio mariño, INTECMAR) ενώ, στην 
έκθεση του Food and Veterinary Office 
(Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών 
Θεμάτων) σχετικά με τον έλεγχο που 
πραγματοποιήθηκε στο Βασίλειο της 
Ισπανίας τον Οκτώβριο του 2011, στην 
οποία κάνει αναφορά η έκθεση της ΓΔ 
Υγείας και Καταναλωτών 2011-8881, 
υπενθυμίζεται ότι «το σύστημα ελέγχου 
που εφαρμόζεται στη Γαλικία, , στην 
οποία παράγεται το 96% της εθνικής 
παραγωγής δίθυρων μαλακίων, 
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης»·

Τροπολογία 50
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Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 9 – Vigo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
υπενθυμίζει, όπως ζητήθηκε από 
ορισμένους αναφέροντες, ότι στο
χωροταξικό σχέδιο των παράκτιων 
περιοχών που εγκρίθηκε στις 
10 Φεβρουαρίου 2011 από το Συμβούλιο 
της αυτόνομης κυβέρνησης της Γαλικίας, 
προβλέπονται πολιτικές εδαφικής και 
αστικής ανάπτυξης στις οποίες 
λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα των 
φυσικών πόρων, και ότι το σχέδιο 
σχολιάστηκε θετικά από τον Οργανισμό 
των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του 
προγράμματος ONU-Habitat, με την 
επισήμανση ότι περιλαμβάνει «ορθές 
περιβαλλοντικές πρακτικές»·

υπενθυμίζει, όπως απαίτησαν ορισμένοι
αναφέροντες, ότι πρέπει να τηρηθεί το
χωροταξικό σχέδιο των παράκτιων 
περιοχών που εγκρίθηκε στις 
10 Φεβρουαρίου 2011 από το Συμβούλιο 
της αυτόνομης κυβέρνησης της Γαλικίας, 
το οποίο ορίζει πολιτικές εδαφικής και 
αστικής ανάπτυξης στις οποίες 
λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα των 
φυσικών πόρων, και ότι το σχέδιο 
σχολιάστηκε θετικά από τον Οργανισμό 
των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του 
προγράμματος ONU-Habitat, με την 
επισήμανση ότι περιλαμβάνει «ορθές 
περιβαλλοντικές πρακτικές»·

Τροπολογία 51
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Συστάσεις – επικεφαλίδα «προς το Ferrol»
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
προς το Ferrol για τη Reganosa (Ferrol)

Τροπολογία 52
Willy Meyer
Σύσταση 1 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επισημαίνει ότι ο σταθμός REGANOSA 
έλαβε όλες τις διοικητικές άδειες που 
απαιτούνται για την κατασκευή και τη 
λειτουργία του τερματικού σταθμού, και 
συγκεκριμένα την εκδοθείσα στις 11 
Ιουνίου 2001 προηγούμενη διοικητική 
άδεια, συνοδευόμενη από θετική 
γνωμοδότηση για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του εν λόγω σταθμού, την 
εκδοθείσα στις 13 Φεβρουαρίου 2004 
άδεια του σχεδίου κατασκευής του 
σταθμού και, τέλος, την εκδοθείσα στις 
7 Νοεμβρίου 2007 άδεια για τη θέση σε 
λειτουργία του σταθμού·

επισημαίνει ότι ο σταθμός REGANOSA 
παραβιάζει τα πρότυπα ασφάλειας που 
αναφέρονται στο πρότυπο UNE EN 
1532 σχετικά με τη διαφυγή αερίων σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, τον 
κανονισμό περί οχληρών, ανθυγιεινών, 
βλαβερών και επικίνδυνων 
δραστηριοτήτων (RAMINP) ή την 
οδηγία Seveso, στην οποία ορίζονται 
ορισμένες ελάχιστες αποστάσεις 
ασφαλείας για τις εν λόγω βιομηχανικές 
δραστηριότητες·
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Τροπολογία 53
Willy Meyer
Σύσταση 2 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επισημαίνει την απόρριψη από τις 
δικαστικές αρχές της Ισπανίας του 
συνόλου των δικαστικών διαδικασιών 
που κινήθηκαν κατά του σταθμού 
REGANOSA, εξαιρουμένης της 
προσφυγής που ασκήθηκε κατά της 
τροποποίησης του χωροταξικού σχεδίου 
του δήμου του Mugardos, τροποποίηση 
η οποία έγινε εξάλλου αποδεκτή στις 
13 Ιουνίου 2012 μέσω νέας διοικητικής 
διαδικασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της απόφασης του Ανώτατου 
Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2012·

καταγγέλλει το παιχνίδι των 
τετελεσμένων γεγονότων της 
επιχείρησης με τη συνενοχή πολιτικών 
παραγόντων προκειμένου να 
εξακολουθήσει να λειτουργεί ο σταθμός 
παρά τις τρεις καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι οποίες προσβλήθηκαν για 
να κερδίσει χρόνο η επιχείρηση, με την 
απαραίτητη συνεργασία των δημόσιων 
αρχών·

Τροπολογία 54
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Σύσταση 2 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επισημαίνει την απόρριψη από τις 
δικαστικές αρχές της Ισπανίας του 
συνόλου των δικαστικών διαδικασιών 
που κινήθηκαν κατά του σταθμού 
REGANOSA, εξαιρουμένης της 
προσφυγής που ασκήθηκε κατά της 
τροποποίησης του χωροταξικού σχεδίου 
του δήμου του Mugardos, τροποποίηση
η οποία έγινε εξάλλου αποδεκτή στις 
13 Ιουνίου 2012 μέσω νέας διοικητικής 
διαδικασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της απόφασης του Ανώτατου 
Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2012·

επισημαίνει την απόρριψη από τις 
δικαστικές αρχές της Ισπανίας του 
συνόλου των δικαστικών διαδικασιών 
που κινήθηκαν κατά του σταθμού 
REGANOSA, εξαιρουμένης της 
προσφυγής που ασκήθηκε κατά της 
τροποποίησης του χωροταξικού σχεδίου 
του δήμου του Mugardos· επισημαίνει 
ότι στις 13 Ιουνίου 2012 έγινε αποδεκτή 
νέα τροποποίηση της πολεοδομικής 
νομοθεσίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της απόφασης του Ανώτατου 
Δικαστηρίου της 12ης Μαΐου 2012·

Τροπολογία 55
Willy Meyer
Σύσταση 3 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση του 
σταθμού REGANOSA με το σύνολο των 
νομικών απαιτήσεων και ιδίως τη 
συμμόρφωσή του με όλες τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις·

καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
υποστηρίξει τα γενικά συμφέροντα του 
κοινού έναντι των πολιτικών και 
επιχειρηματικών συμφωνιών, οι οποίες 
εγκυμονούν σοβαρή απειλή για τον 
πληθυσμό που ζει και εργάζεται γύρω 
από τις rías·
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Τροπολογία 56
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Σύσταση 3 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση του 
σταθμού REGANOSA με το σύνολο των 
νομικών απαιτήσεων και ιδίως τη 
συμμόρφωσή του με όλες τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις·

διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιβεβαίωσε τη συμμόρφωση του 
σταθμού REGANOSA με το σύνολο των 
νομικών απαιτήσεων και ιδίως τη 
συμμόρφωσή του με όλες τις 
περιβαλλοντικές απαιτήσεις·
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 57
Willy Meyer
Σύσταση 3 α (νέα) – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

επισημαίνει ότι, ως προς την εξυγίανση 
της ría, προκύπτουν ζημίες και από τη 
μη τήρηση των προθεσμιών για την 
πραγματοποίηση του πλήρους 
καθαρισμού της, γεγονός που βλάπτει 
την καθημερινή απορροή των 300.000 
και άνω κυβικών μέτρων βιομηχανικά
επεξεργασμένων υδάτων, αφού δεν 
τηρούνται οι αρχικές προβλέψεις 
επεξεργασίας·

Τροπολογία 58
Willy Meyer
Σύσταση 4 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
σημειώνει τις ανησυχίες που εξέφρασαν 
οι αναφέροντες σχετικά με την πρόσβαση 
των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς ΥΦΑ 
στον σταθμό REGANOSA και 
υπενθυμίζει εν προκειμένω ότι τα 
δεξαμενόπλοια τύπου Q-FLEX, τα 
μεγαλύτερα στον κόσμο έως το 2010, 
διαθέτουν άδεια πρόσβασης στον 
τερματικό σταθμό σύμφωνα με το 
ισπανικό πρότυπο ROM 3.1-99·

σημειώνει τις ανησυχίες που εξέφρασαν 
οι αναφέροντες σχετικά με την πρόσβαση 
των δεξαμενόπλοιων μεταφοράς ΥΦΑ 
στον σταθμό REGANOSA·

Τροπολογία 59
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 4 α (νέα) – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
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οι βουλευτές είχαν την ευκαιρία να 
επιβεβαιώσουν, αφενός μεν, τα υψηλά 
επίπεδα ρύπανσης στη ría της Ferrol, 
με την επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή 
αυτή κατά την οποία διαπιστώθηκε η 
μείωση των σημείων με αβαθή νερά 
καθώς ορισμένα σημεία της περιοχής 
είχαν κλείσει εξαιτίας της ρύπανσης, 
γεγονός που γίνεται αντιληπτό από τις 
οσμές και από την κατάσταση των 
υδάτων όπως κατήγγειλαν οι 
συνεταιρισμοί του Ferrol και του 
Barallobre παρόλο που το θέμα αυτό 
δεν περιλαμβανόταν στην επίσκεψη, 
αφετέρου δε, τη σοβαρότητα της 
κατάστασης της ría του Ferrol, την 
προσοχή που έχουν επιστήσει ορισμένοι 
βουλευτές στο θέμα αυτό, καθώς και 
την ανάγκη να μην απέχει η Επιτροπή 
Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει μια πληγείσα περιοχή για 
την οποία μάλιστα έχει δρομολογηθεί 
διαδικασία επί παραβάσει·

Τροπολογία 60
Willy Meyer
Σύσταση 5 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες ορισμένων 
περιοίκων σχετικά με το ενδεχόμενο 
ατυχήματος στον σταθμό REGANOSA·
θεωρεί ωστόσο ότι οι διαδικασίες 
εκκένωσης έχουν προβλεφθεί επιτυχώς 
και ότι το ενδεχόμενο αλυσιδωτής 
αντίδρασης σε περίπτωση βιομηχανικού 
ατυχήματος έχει ληφθεί δεόντως υπόψη, 
όπως υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή·

αντιλαμβάνεται και υποστηρίζει τις 
ανησυχίες των περισσότερων από 60 
κοινωνικών ομάδων, που έχουν τον 
χαρακτήρα επιτροπής πολιτών 
έκτακτης ανάγκης, σχετικά με το 
ενδεχόμενο ατυχήματος στον σταθμό 
και, κατά συνέπεια, ζητεί επιτακτικά 
από τις ισπανικές αρχές και τις αρχές 
της Γαλικίας να ενεργοποιηθούν για την 
αποξήλωση του εργοστασίου φυσικού 
αερίου·

Τροπολογία 61
Willy Meyer
Σύσταση 6 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
προσθέτει ότι οι πολίτες, μαζί με τα 
σωστικά συνεργεία, συμμετείχαν στις 
διαδικασίες του σχεδίου εξωτερικής 

θεωρεί ουσιαστικά ανεπαρκείς τις 
ενέργειες για την πρόληψη 
περιστατικών έκτακτης ανάγκης και τις 
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έκτακτης ανάγκης, όπως η οργάνωση 
συνταξιούχων «Pinabeta», η οργάνωση 
περιοίκων «Casas Baratas», η ένωση 
Casino Mugardes, η ένωση αλιέων του 
Mugardos, η ποδοσφαιρική λέσχη της 
Γαλικίας, καθώς και πληθώρα σχολικών 
ιδρυμάτων·

διαδικασίες του σχεδίου εξωτερικής 
έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία 62
Willy Meyer
Σύσταση 7 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ορισμένοι περίοικοι αρνήθηκαν, μέσω 
δήλωσής τους στην εφημερίδα El Pais 
της 14ης Αυγούστου 2008, να 
προσέλθουν στην ενημερωτική 
συνάντηση που διοργάνωσε ο σταθμός 
REGANOSA προκειμένου να απαντήσει 
στις ερωτήσεις των περιοίκων·

διαγράφεται

Τροπολογία 63
Antolín Sánchez Presedo
Σύσταση 7 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
ορισμένοι περίοικοι αρνήθηκαν, μέσω 
δήλωσής τους στην εφημερίδα El Pais 
της 14ης Αυγούστου 2008, να 
προσέλθουν στην ενημερωτική 
συνάντηση που διοργάνωσε ο σταθμός 
REGANOSA προκειμένου να απαντήσει 
στις ερωτήσεις των περιοίκων·

συνιστά την έναρξη ενός συνεχούς και 
τακτικού διαλόγου μεταξύ του σταθμού 
REGANOSA και της κοινωνίας των 
πολιτών και των αρμόδιων αρχών 
σχετικά με τις δραστηριότητες που 
επηρεάζουν το περιβάλλον, καθώς 
επίσης και να υπάρξει διαφάνεια σε 
σχέση με τα αποτελέσματα των 
περιοδικών ελέγχων των εν λόγω 
δραστηριοτήτων·

Τροπολογία 64
Willy Meyer
Σύσταση 8 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
συνιστά στους περιοίκους που 
ισχυρίζονται ότι δεν ενημερώθηκαν 
σχετικά με τον νέο σταθμό, να λάβουν 
μέρος σε μια δωρεάν επίσκεψη του 
σταθμού REGANOSA αποστέλλοντας 
σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση· 
comunicacion@reganosa.com· 

διαγράφεται
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υπενθυμίζει ότι από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2007 έως το 2012, περισσότερα από 
5.000 άτομα επισκέφθηκαν την εν λόγω 
μονάδα (πολλοί εκ των οποίων ήταν 
μαθητές)·

Τροπολογία 65
Antolín Sánchez Presedo
Σύσταση 8 – Ferrol
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
συνιστά στους περιοίκους που 
ισχυρίζονται ότι δεν ενημερώθηκαν 
σχετικά με τον νέο σταθμό, να λάβουν 
μέρος σε μια δωρεάν επίσκεψη του 
σταθμού REGANOSA αποστέλλοντας 
σχετικό μήνυμα στη διεύθυνση· 
comunicacion@reganosa.com· 
υπενθυμίζει ότι από το δεύτερο εξάμηνο 
του 2007 έως το 2012, περισσότερα από 
5.000 άτομα επισκέφθηκαν την εν λόγω 
μονάδα (πολλοί εκ των οποίων ήταν 
μαθητές)·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Θεωρείται ότι έχει καταστεί κατανοητό από την προηγούμενη τροπολογία.

Τροπολογία 66
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Συστάσεις – επικεφαλίδα «προς το Burgo» 
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
προς το Burgo για τη Ría του O Burgo

Τροπολογία 67
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Σύσταση -1 α (νέα) – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

αναγνωρίζει την ισχυρή ανθρωπογενή 
πίεση που υπέστη η ría του O Burgo 
κατά τη διαδικασία ανάπτυξης της 
μητροπολιτικής περιοχής της A Coruña·

Τροπολογία 68
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Σύσταση -1 β (νέα) – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

επισημαίνει ότι έχουν καταβληθεί 
προσπάθειες τα τελευταία έτη για να 
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αντιστραφεί η κατάσταση, γεγονός που 
έχει οδηγήσει στην παύση των 
βιομηχανικών απορρίψεων και στη 
σωστή διαχείριση της πλειονότητας των 
αστικών λυμάτων·

Τροπολογία 69
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 1 – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
μολονότι οι βουλευτές επισκέφθηκαν ένα 
μικρό μόνο τμήμα του κόλπου του 
Burgo, συνιστά στις αρχές να 
αντιμετωπίσουν το συντομότερο δυνατό 
το ζήτημα της συσσώρευσης ιλύος στον 
εν λόγω κόλπο·

οι βουλευτές επισκέφθηκαν το κάτω, 
μέσο και άνω τμήμα του κόλπου του 
Burgo, που ανήκει στους δήμους 
Cambre, Culleredo, Oleiros και A 
Coruña. Η αντιπροσωπεία συνιστά,
λόγω της εμφανούς συσσώρευσης ιλύος 
και λόγω της απουσίας προθεσμίας για 
την αναζωογόνηση και βυθοκόρηση από 
την πλευρά του κράτους, τη θέσπιση 
ενός έκτακτου χρονοδιαγράμματος 
δράσης με προϋπολογισμό που θα 
οριστεί από τις αρμόδιες αρχές ώστε να 
αντιμετωπίσουν το συντομότερο δυνατό 
και με αποτελεσματική διαχείριση που 
θα πληροί όλες τις περιβαλλοντικές 
εγγυήσεις, το ζήτημα της συσσώρευσης 
ιλύος στον εν λόγω κόλπο, καθώς όσο 
προχωρά η εναπόθεση ιλύος μειώνεται 
η παραγωγικότητα των περιοχών με 
αβαθή ύδατα που βρίσκονται από κάτω, 
καθώς καλύπτεται και καταπνίγεται η 
επιφάνεια στην οποία αναπτύσσεται η 
οστρεοκαλλιέργεια·

Τροπολογία 70
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Σύσταση 1 – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
μολονότι οι βουλευτές επισκέφθηκαν ένα 
μικρό μόνο τμήμα του κόλπου του Burgo, 
συνιστά στις αρχές να αντιμετωπίσουν το 
συντομότερο δυνατό το ζήτημα της 
συσσώρευσης ιλύος στον εν λόγω κόλπο·

μολονότι οι βουλευτές επισκέφθηκαν ένα 
μικρό μόνο τμήμα του κόλπου του Burgo, 
συνιστά στις αρχές να αντιμετωπίσουν το 
συντομότερο δυνατό το μολυσμένο 
τμήμα της συσσωρευμένης ιλύος στον 
κόλπο του O Burgo εξαιτίας των 
απορρίψεων του παρελθόντος·

Τροπολογία 71
Willy Meyer
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Σύσταση 1 – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
μολονότι οι βουλευτές επισκέφθηκαν ένα 
μικρό μόνο τμήμα του κόλπου του Burgo, 
συνιστά στις αρχές να αντιμετωπίσουν το 
συντομότερο δυνατό το ζήτημα της 
συσσώρευσης ιλύος στον εν λόγω κόλπο·

μολονότι οι βουλευτές επισκέφθηκαν ένα 
μικρό μόνο τμήμα του κόλπου του Burgo, 
συνιστά στις αρχές να αντιμετωπίσουν 
επειγόντως την εξάλειψη της 
συσσώρευσης ιλύος στον εν λόγω κόλπο·

Τροπολογία 72
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 1 α (νέα) – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

συνιστά στις κρατικές αρχές και τις 
αρχές της Γαλικίας να καταρτίσουν 
ολοκληρωμένο σχέδιο για την 
αναζωογόνηση της ría του O Burgo, το 
οποίο θα περιλαμβάνει τη βυθοκόρηση, 
την εκκένωση, τον καθαρισμό και την 
επεξεργασία των εναποθέσεων ιλύος, 
καθώς και όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την ολοκλήρωση του πλήρους 
καθαρισμού·

Τροπολογία 73
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 1 β (νέα) – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

λόγω των καταγγελιών των 
αναφερόντων για έλλειψη ενημέρωσης 
και συμμετοχής, συνιστάται η 
συμμετοχή των τοπικών αρχών, των 
αρχών της Γαλικίας και των κρατικών 
αρχών σε όλες τις πρωτοβουλίες που 
αναπτύσσονται·

Τροπολογία 74
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 2 – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
επισημαίνει ότι οι ήδη δρομολογηθείσες 
διαδικασίες ανάλυσης της ιλύος καθώς 
και τα σχέδια απομάκρυνσής της 
δημοσιεύθηκαν από το ισπανικό κέντρο 
CEDEX (Κέντρο μελέτης και έρευνας 
των δημοσίων έργων), το οποίο 
υπάγεται στο Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων και Μεταφορών, και ότι 

διαγράφεται
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αναμένεται να ληφθούν τα κατάλληλα 
μέτρα απομάκρυνσης της ιλύος ανάλογα 
με τη χημική της σύνθεση ώστε να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο μόλυνσης 
των επιφανειακών υδάτων·

Τροπολογία 75
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 3 – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
συνιστά στις αρχές να μην 
εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους για 
τη βελτίωση της ποιότητας των 
υδάτων·

διαγράφεται

Τροπολογία 76
Willy Meyer
Σύσταση 3 – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
συνιστά στις αρχές να μην 
εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους για 
τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων·

συνιστά στις αρχές να μην 
εγκαταλείψουν τις προσπάθειές τους για 
τη διασφάλιση της ποιότητας των 
υδάτων και, ως εκ τούτου, της 
προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τις τοξικές εναποθέσεις ιλύος·

Τροπολογία 77
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Σύσταση 3 – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
προτείνει να επενδυθούν πόροι για τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
αλλά πρωτίστως για την απομάκρυνση 
της ιλύος και την επεξεργασία του 
μολυσμένου τμήματος αυτής·

προτείνει να επενδυθούν πόροι για τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
αλλά πρωτίστως για την απομάκρυνση 
της ιλύος και την επεξεργασία του 
μολυσμένου τμήματος αυτής με τις 
μέγιστες περιβαλλοντικές διασφαλίσεις, 
και επισημαίνει την ανάγκη 
αξιοποίησης των ευκαιριών που παρέχει 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2014-2020 με στόχο τη 
βελτίωση της οικολογικής κατάστασης 
της ría και της ανταγωνιστικότητας των 
δραστηριοτήτων οστρεοκαλλιέργειας·

Τροπολογία 78
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 3 α (νέα) – Burgo
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Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
παρόλο που η ría του O Burgo έχει 
καταταγεί σε ζώνη κατηγορίας Β σε 
σχέση με τις ζώνες παραγωγής των 
φυσικών περιοχών, δεν συνεκτιμάται η 
αποθήκευση ιλύος στον πυθμένα του 
κόλπου η οποία καλύπτει και καταπνίγει 
με ταχύ ρυθμό τις περιοχές αβαθών 
υδάτων, υποβαθμίζοντας την επιφάνεια 
της καλλιέργειας αχιβάδας και τις 
δυνατότητες καλλιέργειας στις περιοχές 
αβαθών υδάτων, δημιουργώντας 
σοβαρό περιβαλλοντικό και οικονομικό 
ζήτημα καθώς και πρόβλημα όσον 
αφορά τις συνθήκες ασφαλείας των 
εργαζομένων στον κλάδο της 
οστρεοκαλλιέργειας, δεδομένου του 
κινδύνου των εναποθέσεων ιλύος που 
έχουν ήδη προκαλέσει την απώλεια 
ανθρώπινων ζωών· συνιστά να ληφθεί 
υπόψη η εν λόγω αντίφαση των ζωνών 
παραγωγής κατηγορίας Β με τη 
συνύπαρξη των εναποθέσεων ιλύος·

Τροπολογία 79
Willy Meyer
Σύσταση 4 – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
προτείνει να επενδυθούν πόροι για τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
αλλά πρωτίστως για την απομάκρυνση 
της ιλύος και την επεξεργασία του 
μολυσμένου τμήματος αυτής·

προτείνει να επενδυθούν οι απαραίτητοι 
οικονομικοί πόροι για τη βελτίωση της 
ποιότητας των υδάτων αλλά πρωτίστως 
για την απομάκρυνση της ιλύος και την 
επεξεργασία του μολυσμένου τμήματος 
αυτής·

Τροπολογία 80
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 4 – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
προτείνει να επενδυθούν πόροι για τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
αλλά πρωτίστως για την απομάκρυνση 
της ιλύος και την επεξεργασία του 
μολυσμένου τμήματος αυτής·

προτείνει να επενδυθούν πόροι για τη 
βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
αλλά πρωτίστως για την εξάλειψη, την 
επεξεργασία, τον καθαρισμό και 
απομάκρυνση της ιλύος και την 
επεξεργασία του μολυσμένου τμήματος 
αυτής, καθώς επίσης και να επενδυθούν 
κεφάλαια σε έργα αποκατάστασης και 
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επανασποράς των περιοχών με αβαθή 
ύδατα, τα οποία καλύπτονται από 
εναποθέσεις ιλύος μειώνοντας την 
επιφάνεια σποράς και καλλιέργειας των 
ειδών·

Τροπολογία 81
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 4 α (νέα) – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

συνιστά στα κράτη μέλη να 
διατηρήσουν στο μελλοντικό 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας ένα κονδύλι άμεσης 
χρηματοδότησης για την 
αναζωογόνηση, την αποκατάσταση και 
τη σπορά σε περιοχές με αβαθή ύδατα, 
δεδομένου ότι η απώλεια και η μείωσή 
τους οφείλεται στην άμεση επίδραση 
της ρύπανσης και στην επέκταση της 
εναπόθεσης της ιλύος·

Τροπολογία 82
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 4 β (νέα) – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

συνιστά στις κρατικές αρχές και τις 
αρχές της Γαλικίας να επιλύσουν το 
πρόβλημα των υπερχειλίσεων των 
σταθμών άντλησης που έχουν άμεσο 
αντίκτυπο στην ποιότητα των υδάτων 
στη ría του O Burgo·

Τροπολογία 83
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 4 γ (νέα) – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία

ενθαρρύνει την ανάπτυξη έργων 
αναψυχής και αθλητισμού για τους 
περιοίκους·

Τροπολογία 84
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Σύσταση 4 δ (νέα) – Burgo
Κείμενο που προτείνει ο εισηγητής Τροπολογία
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επισημαίνει στις αρχές που είναι 
αρμόδιες για τον καθαρισμό της ría στο 
O Burgο ότι πρέπει να διενεργούνται 
αυστηροί έλεγχοι για την καταπολέμηση 
της άμεσης ρύπανσης των υδάτων της, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
σφαιρικά το θέμα του καθαρισμού και 
να διασφαλιστεί η ευημερία των 
πολιτών και το κοινωνικοοικονομικό 
μέλλον του τομέα της επαγγελματικής 
οστρεοκαλλιέργειας στην πληγείσα 
περιοχή·


