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Amendamentul 1 
Tatjana Ždanoka, Angelika Werthmann
Toate concluziile și recomandările
Textul propus de raportor Amendamentul
Toate concluziile și recomandările
documentului de lucru DT1008140 din
28.10.2013

Toate concluziile și proiectul de 
recomandări ale documentului de lucru
DT940894 din 20.6.2013

Justificare
Partea documentului de lucru DT1008140 care conține concluziile și recomandările nu este 
structurată suficient de bine: există o confuzie între două elemente, adică concluziile și 
recomandările, în fiecare dintre cele două secțiuni. Este imposibil să se confere suficientă claritate 
acestei secțiuni doar prin realizarea unor modificări la paragrafele sale speciale. Prin urmare, 
sugerăm înlocuirea întregii părți corespunzătoare a documentului de lucru cu una nouă. Noul text 
propus este cel prezentat de Angelika Werthmann și Tatjana Ždanoka intitulat „Concluzii și proiectul 
de recomandări ale documentului de lucru DT940894 din 20.6.2013”. 
Aceste concluzii sunt separate în mod corespunzător de recomandări și conținutul lor reflectă pe 
deplin poziția inițială a membrilor vizitei de constatare a faptelor.

Amendamentul 2
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Partea introductivă înainte de concluzii
Textul propus de raportor Amendamentul
Misiunea s-a concentrat asupra 
problemelor ridicate de petiționari care în 
mod inevitabil au vizat părți ale rías din 
Galicia afectate în mod deosebit de 
poluare și contaminare, după mulți ani 
în care autoritățile responsabile – atât 
naționale, cât și regionale și locale –, s-
au complăcut în această situație.
Acestea au fost influențate de evoluția 
rapidă a urbanizării și industrializării care 
nu au fost însoțite de suficiente măsuri 
pentru protejarea mediului și asigurarea 
gestionării corecte a deșeurilor.

Misiunea s-a concentrat asupra 
problemelor ridicate de petiționari care în 
mod inevitabil au vizat părți ale rías din 
Galicia afectate în mod deosebit de 
contaminare. Acestea au fost influențate 
de evoluția rapidă a urbanizării și 
industrializării care nu a fost însoțită de 
suficiente măsuri pentru protejarea 
mediului și asigurarea gestionării corecte 
a deșeurilor.
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Amendamentul 3
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Partea introductivă înainte de concluzii
Textul propus de raportor Amendamentul
Misiunea s-a concentrat asupra 
problemelor ridicate de petiționari care în 
mod inevitabil au vizat părți ale rías din 
Galicia afectate în mod deosebit de 
poluare și contaminare, după mulți ani în 
care autoritățile responsabile – atât 
naționale, cât și regionale și locale –, s-au 
complăcut în această situație. Acestea au 
fost influențate de evoluția rapidă a 
urbanizării și industrializării care nu au 
fost însoțite de suficiente măsuri pentru 
protejarea mediului și asigurarea 
gestionării corecte a deșeurilor.

Misiunea s-a concentrat asupra 
problemelor ridicate de numeroși
petiționari care, după ani de reclamații,
în mod inevitabil au vizat părți ale rías 
din Galicia afectate în mod deosebit de 
contaminare și asupra degradării calității 
rías, care are consecințe asupra evoluției 
pierderii valorilor naturale, de mediu, 
ecologice, sociale și economice, după 
mulți ani de neglijență, subutilizare și 
neexecutare la timp a fondurilor 
europene din partea autorităților
responsabile, atât naționale, cât și 
regionale și locale. Aceste rías, care 
constituie un ecosistem unic de 
biodiversitate, o resursă publică 
maritimă și piscicolă, au fost influențate 
de evoluția rapidă a urbanizării
disproporționate și a industrializării fără 
măsuri corective, care nu a fost însoțită
de suficiente măsuri pentru protejarea 
mediului și asigurarea gestionării corecte 
a deșeurilor și conforme cu legislația 
europeană aplicabilă.

Amendamentul 4
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia -1 a (nouă)
Textul propus de raportor Amendamentul

Membrii recunosc și apreciază efortul 
uriaș făcut de petiționari și societatea 
civilă din Galicia în ceea ce privește 
cerința de a respecta legislația și de a 
transmite Comisiei pentru petiții a 
Parlamentului European faptele 
semnalate în această misiune, în 
cazurile de contaminare a rías din Vigo, 
O Burgo și Ferrol.

Amendamentul 5
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Concluzia 1
Textul propus de raportor Amendamentul
Membrii recunosc că s-au depus eforturi 
în domeniul salubrității de către 
autoritățile publice și că acestea au dus la 
îmbunătățiri în cadrul mai multor zone.
De asemenea, membrii recunosc, în 
termeni mai generali, progresele 
considerabile înregistrate din anii 1980, 
când Galicia dispunea numai de o 
singură stație de tratare a apelor 
reziduale, în comparație cu 151 de stații 
în prezent, cu o capacitate de minimum
2000 h-e.

Membrii recunosc că s-au depus câteva
eforturi în domeniul salubrității de către 
autoritățile publice și că acestea au dus la 
îmbunătățiri în cadrul mai multor zone, 
ca și consecință a avertismentelor făcute 
ca urmare a procedurii de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor, cum ar fi de 
exemplu cazul din Vigo, însă constată și 
întârzieri masive în unele cazuri, cum ar 
fi ría din Ferrol, în care există o stație 
de epurare a apelor reziduale (EDAR) 
care nu funcționează. De asemenea, 
membrii recunosc, în termeni mai 
generali, unele progrese logice
înregistrate începând cu anii '80, când 
Galicia dispunea de o singură stație de 
tratare a apelor reziduale, în comparație 
cu 151 de stații în prezent, cu o capacitate 
de minimum 2 000 h-e, având în vedere 
că la instituirea sistemului de canalizare 
a contribuit cofinanțarea din fondurilor 
de coeziune europene. Cu toate acestea, 
membrii consideră că această 
cofinanțare europeană uriașă nu 
corespunde gradului de execuție și 
finalizare pe care ar trebui să îl aibă 
sistemul de canalizare, motiv care a 
determinat deschiderea procedurii de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Amendamentul 6
Willy Meyer
Concluzia 1
Textul propus de raportor Amendamentul
Membrii recunosc că s-au depus eforturi 
în domeniul salubrității de către 
autoritățile publice și că acestea au dus la 
îmbunătățiri în cadrul mai multor zone.
De asemenea, membrii recunosc, în 
termeni mai generali, progresele 
considerabile înregistrate din anii 1980, 
când Galicia dispunea numai de o 
singură stație de tratare a apelor 
reziduale, în comparație cu 151 de stații 
în prezent, cu o capacitate de minimum
2000 h-e.

Membrii recunosc că s-au depus eforturi 
în domeniul salubrității de către 
autoritățile publice și că acestea au dus la 
îmbunătățiri în cadrul mai multor zone.
De asemenea, membrii recunosc, în 
termeni mai generali, progresele 
considerabile înregistrate începând cu
anii '80, când Galicia dispunea de o 
singură stație de tratare a apelor 
reziduale, în comparație cu 151 de stații 
în prezent, cu o capacitate de minimum
2 000 h-e. Cu toate acestea, având în 
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vedere nerespectarea evidentă a 
termenelor stabilite pentru realizarea 
canalizării rías din Galicia, solicită 
guvernului de stat și al Galiciei 
îmbunătățiri ample în ceea ce privește 
durata și bugetul pentru a îndeplini 
scopul propus.

Amendamentul 7
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 2
Textul propus de raportor Amendamentul
Membrii doresc să sublinieze că în alte 
părți din rías persistă o industrie 
înfloritoare a fructelor de mare. Cu toate 
acestea, starea excelentă a acestor zone 
este posibil amenințată dacă nu se ia nicio 
acțiune în regim de urgență pentru a se 
rezolva unele probleme aduse în discuție 
în prezentul raport.

Membrii doresc să sublinieze că în alte 
părți din rías persistă o industrie
extractivă înfloritoare, a pescuitului 
artizanal, a culesului de fructe de mare
și a acvaculturii extensive, fiind una 
dintre activitățile economice cele mai 
importante din țară. Cu toate acestea, 
starea excelentă a acestor zone este 
posibil amenințată, punând în pericol 
resursele piscicole și ale mediului și 
înalta dependență economică a 
sectorului pescuitului din zonă, dacă nu 
se ia nicio acțiune în regim de urgență 
pentru a se rezolva unele probleme aduse 
în discuție în prezentul raport și 
reclamate în repetate rânduri și de o 
perioadă lungă de timp de către 
petiționari.

Amendamentul 8
Willy Meyer
Concluzia 2
Textul propus de raportor Amendamentul
Membrii doresc să sublinieze că în alte 
părți din rías persistă o industrie 
înfloritoare a fructelor de mare. Cu toate 
acestea, starea excelentă a acestor zone 
este posibil amenințată dacă nu se ia nicio 
acțiune în regim de urgență pentru a se 
rezolva unele probleme aduse în discuție 
în prezentul raport.

Membrii doresc să sublinieze că, în 
pofida faptului că în alte părți din rías 
persistă o industrie înfloritoare a fructelor 
de mare, această industrie extractivă este 
departe de a-și dezvolta pe deplin 
întregul potențial economic și de creare 
de locuri de muncă din cauza întârzierii 
canalizării rías, de aceea, starea 
excelentă a acestor zone este posibil 
amenințată dacă nu se ia nicio acțiune în 
regim de urgență pentru a se rezolva 
unele probleme aduse în discuție în 
prezentul raport.
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Amendamentul 9
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 3
Textul propus de raportor Amendamentul
Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene împotriva Spaniei au asigurat 
prima măsură cu privire la gravitatea 
încălcărilor și întârzierile în punerea în 
aplicare a directivelor UE. Pe parcursul 
vizitei lor, membrii au putut observa că 
autoritățile competente au realizat 
îmbunătățiri și au depus eforturi pentru 
a îmbunătăți calitatea apei și a combate 
poluarea. Membrii au constatat totuși că 
apele pluviale nu erau încă tratate efectiv 
în Vigo, dar că stația Vigo-Lagares, în 
curs de construcție, ar trebui să rezolve 
preocupările privind tratarea apelor 
pluviale.

Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene împotriva Spaniei au asigurat 
prima măsură cu privire la gravitatea 
încălcărilor și întârzierile în punerea în 
aplicare a directivelor UE. Pe parcursul 
vizitei lor, membrii au primit informații 
din partea autorităților competente cu 
privire la planurile de combatere a 
contaminării. Membrii au constatat totuși 
că apele pluviale nu erau încă tratate 
efectiv în Vigo, dar că stația Vigo-
Lagares, în curs de construcție, trebuie să 
rezolve preocupările privind tratarea 
apelor pluviale.

Amendamentul 10
Willy Meyer
Concluzia 2
Textul propus de raportor Amendamentul
Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene împotriva Spaniei au asigurat 
prima măsură cu privire la gravitatea 
încălcărilor și întârzierile în punerea în 
aplicare a directivelor UE. Pe parcursul 
vizitei lor, membrii au putut observa că 
autoritățile competente au realizat 
îmbunătățiri și au depus eforturi pentru a 
îmbunătăți calitatea apei și a combate 
poluarea. Membrii au constatat totuși că 
apele pluviale nu erau încă tratate efectiv 
în Vigo, dar că stația Vigo-Lagares, în 
curs de construcție, ar trebui să rezolve 
preocupările privind tratarea apelor 
pluviale.

Hotărârile Curții de Justiție a Uniunii 
Europene împotriva Spaniei au asigurat 
prima măsură cu privire la gravitatea 
încălcărilor și întârzierile în punerea în 
aplicare a directivelor UE. Pe parcursul 
vizitei lor, membrii au putut observa că 
autoritățile competente au realizat 
îmbunătățiri și au depus eforturi pentru a 
îmbunătăți calitatea apei și a combate 
poluarea. Membrii au constatat totuși că 
apele pluviale nu erau încă tratate efectiv 
în Vigo, dar că stația Vigo-Lagares, în 
curs de construcție, ar trebui să rezolve 
preocupările privind tratarea apelor 
pluviale. Pe de altă parte, în Ferrol 
există zone în care nu se face distincția 
între apa pluvială și cea de canalizare, 
alături de consecințele negative pe care 
aceasta le atrage și care impun 
autorităților publice responsabile 
sarcina de a remedia această deficiență.

Amendamentul 11
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Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 4
Textul propus de raportor Amendamentul
Gestionarea apelor reziduale în această 
regiune necesită o abordare holistică, 
coordonată și cuprinzătoare pentru a 
permite activităților de acvacultură, 
pescuit și de agrement să înflorească și să 
prospere. Aceasta necesită investiții de 
capital uman și financiar.

Gestionarea apelor reziduale în Galicia
necesită o abordare holistică, coordonată 
și cuprinzătoare pentru a permite 
activităților extractive (acvacultură, 
pescuit și cules de fructe de mare), 
turistice și de agrement să înflorească și 
să prospere. Aceasta necesită investiții de 
capital uman și financiar în informare și 
educație în domeniul mediului și în 
cercetare.

Amendamentul 12
Willy Meyer
Concluzia 4
Textul propus de raportor Amendamentul
Gestionarea apelor reziduale în această 
regiune necesită o abordare holistică, 
coordonată și cuprinzătoare pentru a 
permite activităților de acvacultură, 
pescuit și de agrement să înflorească și să 
prospere. Aceasta necesită investiții de 
capital uman și financiar.

Gestionarea apelor reziduale în această 
regiune necesită o abordare holistică, 
coordonată și cuprinzătoare pentru a 
permite activităților de acvacultură, 
pescuit și de agrement să înflorească și să 
prospere. Aceasta necesită investiții de 
capital uman și financiar în cel mai scurt 
timp și cu fondurile care sunt necesare 
pentru aceasta, având în vedere că nu 
este vorba de o simplă cheltuială 
obișnuită, ci de o investiție cu un 
beneficiu enorm pentru sănătatea 
publică și dezvoltarea economică.

Amendamentul 13
Willy Meyer
Concluzia 5
Textul propus de raportor Amendamentul
Stația din REGANOSA a primit toate 
autorizațiile necesare pentru activitățile 
sale. Membrii au observat o anumită 
proximitate față de unele case.

Stația din REGANOSA a primit toate 
autorizațiile necesare pentru activitățile 
sale. Membrii au observat o anumită 
proximitate față de unele case, ceea ce ne 
conduce la recunoașterea aspectelor 
inadecvate ale amplasamentului.
Această apropiere presupune încălcarea 
RAMINP (Regulamentul privind 
activitățile incomode, insalubre, nocive 
și periculoase), expunând riscului viața 
a mii de persoane care trăiesc și 
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lucrează în vecinătatea ría din Ferrol.

Amendamentul 14
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 6
Textul propus de raportor Amendamentul
În O Burgo, unii membri au fost șocați de 
mâlul adânc care s-a acumulat și care a 
influențat într-un mod negativ activitățile 
zilnice ale oamenilor, precum și ocuparea 
forței de muncă la nivel local. Trebuie 
adoptate măsuri pentru a se asigura 
calitatea apei, în vederea respectării celor 
mai bune standarde europene.

În O Burgo și Ferrol, cei trei membri ai 
delegației au fost șocați de nămolul
adânc acumulat și care a influențat într-un 
mod negativ activitățile zilnice ale 
oamenilor, precum și ocuparea forței de 
muncă la nivel local și care a provocat 
pierderea a numeroase locuri de muncă 
în ultimii 25 de ani. Problema 
contaminării în ría din O Burgo are o 
dimensiune globală care afectează deja 
patru primării, A Coruña, Culleredo, 
Cambre și Oleiros, a căror populație 
depășește în total 330 000 de locuitori.
Din punctul de vedere al mediului, 
contaminarea cu deșeuri a ría din O 
Burgo a pus în pericol activitatea de 
semicultivare a puietului de scoici, care 
pe parcursul anilor crește numărul 
culegătorilor de fructe de mare și care 
își desfășoară activitatea în acest ría, 
prin urmare, aceste deșeuri continue au 
determinat o mare pierdere de producție 
de puiet întrucât aportul de reziduuri 
solide în bancurile de fructe de mare au 
făcut ca sedimentele – nisipul – să se 
transforme în nămol și să fie vizibile la 
toate marginile celor patru entități 
locale. Această problemă a acumulării 
de nămol depus deasupra bancurilor de 
fructe de mare, care provoacă blocarea 
și asfixierea acestor bancuri de puiet de 
fructe de mare, determină pierderea 
suprafeței pe care culegătorii de fructe 
de mare ar putea realiza însămânțarea 
culturilor de fructe de mare. Delegația 
recomandă, deși nămolurile sunt cauza 
principală a problemei mediului din ría 
din O Burgo, să se ia toate măsurile 
necesare pentru a se asigura calitatea 
apei, în vederea respectării celor mai 
bune standarde europene și a realizării 
activităților de extracție, curățare și 



PE524.662v01-00 8/30 CM\1012709RO.doc

RO

tratare a nămolurilor.

Amendamentul 15
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Concluzia 6
Textul propus de raportor Amendamentul
În O Burgo, unii membri au fost șocați de 
mâlul adânc care s-a acumulat și care a 
influențat într-un mod negativ activitățile 
zilnice ale oamenilor, precum și ocuparea 
forței de muncă la nivel local. Trebuie 
adoptate măsuri pentru a se asigura 
calitatea apei, în vederea respectării celor 
mai bune standarde europene.

În O Burgo, unii membri au fost șocați de 
nămolul adânc care s-a acumulat și care a 
influențat într-un mod negativ activitățile 
zilnice ale oamenilor, precum și ocuparea 
forței de muncă la nivel local. Trebuie 
adoptate măsuri pentru a se asigura că 
contaminarea sedimentelor nu afectează
calitatea apei, astfel încât să se garanteze 
respectarea celor mai stricte standarde 
europene.

Amendamentul 16
Willy Meyer
Concluzia 6
Textul propus de raportor Amendamentul
În O Burgo, unii membri au fost șocați 
de mâlul adânc care s-a acumulat și care 
a influențat într-un mod negativ 
activitățile zilnice ale oamenilor, precum 
și ocuparea forței de muncă la nivel local.
Trebuie adoptate măsuri pentru a se 
asigura calitatea apei, în vederea 
respectării celor mai bune standarde 
europene.

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

Amendamentul 17
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 6 a (nouă)
Textul propus de raportor Amendamentul

Subliniază că recuperarea necesară a 
productivității resurselor extractive –
pescuitul artizanal, culesul de scoici și 
acvacultura extensivă – în zonele ría din 
Vigo care au fost degradate, precum și 
împiedicarea sau evitarea construcției 
sau instalării de elemente opace care 
modifică dinamica litoralului trebuie 
sprijinite cu investiții destinate acestui 
scop de recuperare a productivității.

Amendamentul 18
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Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 7
Textul propus de raportor Amendamentul
Membrii sunt mulțumiți că autoritățile 
regionale își dau seama că poluarea
amenință economia locală bazată pe 
fructe de mare și că autoritățile și-au luat 
angajamentul să împiedice o deteriorare 
suplimentară. Membrii le încurajează în 
sensul unor investiții mai active pentru 
realizarea acestui obiectiv.

Membrii observă faptul că autoritățile 
regionale au trebuit să recunoască faptul 
că contaminarea rías amenință
sănătatea, calitatea mediului, economia 
locală bazată pe activități extractive 
precum pescuitul, culesul de fructe de 
mare și acvacultura extensivă, că 
autoritățile și-au luat angajamentul să 
evite și să împiedice o deteriorare 
suplimentară. Membrii le încurajează în 
sensul unor investiții mai active pentru 
realizarea obiectivului de stopare a unei 
deteriorări și mai mari a apelor ca 
urmare a contaminării și garantarea 
epurării și canalizării integrale ale rías.

Amendamentul 19
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Concluzia 7
Textul propus de raportor Amendamentul
Membrii sunt mulțumiți că autoritățile 
regionale își dau seama că poluarea
amenință economia locală bazată pe 
fructe de mare și că autoritățile și-au luat 
angajamentul să împiedice o deteriorare 
suplimentară. Membrii le încurajează în 
sensul unor investiții mai active pentru 
realizarea acestui obiectiv.

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

Amendamentul 20
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 7 a (nouă)
Textul propus de raportor Amendamentul

Regretă că administrațiile locale, 
autonome și de stat nu informează 
petiționarii cu privire la procedurile 
urmate în tratarea reclamațiilor 
prezentate;

Amendamentul 21
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 7 b (nouă)
Textul propus de raportor Amendamentul

Solicită ca Institutul Tehnologic pentru 
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Control al mediului marin
(INTECMAR) să pună la dispoziția 
publicului pe site-ul său datele 
microbiologice ale rezultatelor 
monitorizării calității apei din 134 de 
zone de control, întrucât pe pagina sa de 
internet sunt publicate doar informațiile 
privind biotoxinele, și nicio informație 
privind contaminarea cu metale grele și 
hidrocarburi, iar aceste informații 
privind datele microbiologice trebuie să 
fie solicitate direct de către membrii 
principali ai asociațiilor de pescari, să 
fie limitate doar la domeniul unei 
anumite zone de pescuit și, prin urmare, 
să nu fie puse la dispoziția publicului;

Amendamentul 22
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 7 c (nouă)
Textul propus de raportor Amendamentul

Consideră că clasificarea rías în zone cu 
valori A, B și C, pe baza datelor 
monitorizării săptămânale a calității 
apei din 134 de zone de control – care 
au ca scop garantarea calității 
producției de crustacee și a acvaculturii, 
a controalelor tehnice și sanitare care 
acoperă întreaga zonă costieră și plajele 
–, trebuie revizuită, dat fiind că în nicio 
zonă clasificată ca fiind de „tipul A” nu 
există bancuri de fructe de mare – nici 
la fundul apei, nici la suprafață – și că 
în anumite zone de „tipul B”, cum este 
cazul ría din O Burgo, nămolul 
acumulat determină pierderea suprafeței 
bancului de fructe de mare.

Amendamentul 23
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 8
Textul propus de raportor Amendamentul
Ría din O'Burg trebuie să fie curățată 
imediat prin activități de dragare masive 
și organizate în majoritatea golfurilor și 
a brațelor de mare afectate. De 
asemenea, este în interesul populației 

eliminat
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locale, al dezvoltării economice și al 
regenerării ulterioare a zonei să se 
realizeze analize științifice ale mâlului și 
evacuarea sa.

Amendamentul 24
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Concluzia 8
Textul propus de raportor Amendamentul
Ría din O'Burg trebuie să fie curățată 
imediat prin activități de dragare masive 
și organizate în majoritatea golfurilor și 
a brațelor de mare afectate. De 
asemenea, este în interesul populației 
locale, al dezvoltării economice și al 
regenerării ulterioare a zonei să se 
realizeze analize științifice ale mâlului și
evacuarea sa.

Ría din O Burgo trebuie să fie curățată 
imediat prin activități de dragare masive 
și organizate în părțile afectate de 
contaminare. De asemenea, este în 
interesul populației locale, al dezvoltării 
economice și al regenerării ulterioare a 
zonei să se realizeze analize științifice ale 
nămolului și tratamentul adecvat.

Amendamentul 25
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 9
Textul propus de raportor Amendamentul
Autoritățile regionale și locale ar trebui 
să încerce în mod activ să lucreze mai 
mult cu comunitățile și asociațiile locale 
ale societății civile care și-au luat la 
rândul lor angajamentul, pentru 
îmbunătățirea mediului și asigurarea 
cooperării în mod pragmatic și practic
cu acestea. Membrii sunt convinși că 
acest lucru este posibil și necesar în 
circumstanțele constatate în zonele 
vizitate și că există bunăvoință pentru 
promovarea în mod activ a regenerării
unor sectoare ale rías.

Ca urmare a lipsei de cooperare și 
dialog pe care au simțit-o numeroase 
colective ale societății civile începând cu 
1999, dovadă fiind prezentarea de 
reclamații care au avut drept scop 
această misiune, membrii misiunii fac 
un apel către autoritățile regionale și 
locale să încerce într-un mod activ să
colaboreze mai mult cu comunitățile și
asociațiile locale ale societății civile, în 
calitate de organizații de apărare, 
protecție și educație în domeniul 
mediului, care și-au luat la rândul lor 
angajamentul de a îmbunătăți mediul, și 
să asigure o cooperare pragmatică și 
practică cu acestea pe baza participării 
stabilite de Directiva privind informațiile 
de mediu. Membrii sunt convinși că acest 
lucru este posibil și necesar în 
circumstanțele constatate în zonele 
vizitate și că există bunăvoință pentru 
promovarea în mod activ a canalizării și
a regenerării integrale a rías.
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Amendamentul 26
Willy Meyer
Concluzia 10
Textul propus de raportor Amendamentul
Uniunea Europeană ar trebui să fie 
pregătită, în discuțiile sale cu autoritățile 
spaniole privind cooperarea financiară și 
tehnică viitoare prin intermediul 
fondurilor de coeziune (până la sfârșitul 
anului 2013) și al fondurilor structurale
(FEDER și FSE), să asigure sprijinul 
financiar necesar care ar permite regiunii 
Galicia să stabilească într-un mod mai 
eficient prioritatea programelor și a 
proiectelor în beneficiul curățării rías și al 
hinterlandului lor, pentru îmbunătățirea 
substanțială a gestionării apelor reziduale 
și pentru restabilirea în mod efectiv a 
frumuseții naturale a zonelor de coastă.

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

Amendamentul 27
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Concluzia 10
Textul propus de raportor Amendamentul
Uniunea Europeană ar trebui să fie 
pregătită, în discuțiile sale cu autoritățile 
spaniole privind cooperarea financiară și 
tehnică viitoare prin intermediul 
fondurilor de coeziune (până la sfârșitul 
anului 2013) și al fondurilor structurale
(FEDER și FSE), să asigure sprijinul 
financiar necesar care ar permite regiunii 
Galicia să stabilească într-un mod mai 
eficient prioritatea programelor și a 
proiectelor în beneficiul curățării rías și al 
hinterlandului lor, pentru îmbunătățirea 
substanțială a gestionării apelor reziduale 
și pentru restabilirea în mod efectiv a
frumuseții naturale a zonelor de coastă.

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

Amendamentul 28
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Concluzia 10 a (nouă)
Textul propus de raportor Amendamentul

Membrii fac un apel către statul 
membru să realizeze investiții de 
cofinanțare și de autofinanțare cu 
scopul de a finaliza canalizarea și 
epurarea integrală a rías, dat fiind 
faptul că actualul an bugetar, de 
exemplu, cel al ría din O Burgo nu a 
primit investiții și nici nu sunt prevăzute 
unele pentru anul 2014. Prin urmare, 
recomandă să se promoveze un 
„program specific de finalizare a 
canalizării integrale a rías” în cadrul 
noului cadru financiar de coeziune 
2014-2020 și al programului operațional 
al statului și pentru Galicia.

Amendamentul 29
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Primul titlu al recomandărilor
Textul propus de raportor Amendamentul
În Vigo Pentru Vigo

Amendamentul 30
Antolín Sánchez Presedo
Recomandarea -1 a (nouă)
Textul propus de raportor Amendamentul

Subliniază, ca și criteriu comun pentru 
toate petițiile care fac obiectul misiunii, 
că diversele autorități competente în 
domeniul rías din Galicia au obligația 
de a adopta măsurile necesare pentru a 
pune capăt situațiilor de infracțiune 
declarate de către Tribunalul de Justiție 
al Uniunii Europene care sunt în 
continuare în curs de soluționare și să 
dea satisfacție pretențiilor legitime ale 
petiționarilor care solicită deplina 
eficacitate a dreptului european.

Amendamentul 31
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 2 – Vigo
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Textul propus de raportor Amendamentul
Regretă întârzierea autorităților spaniole 
în ceea ce privește respectarea 
articolelor 3 și 4 din 
Directiva 91/271/CEE și a articolului 5 
din Directiva 79/923/CEE, remediată
prin conformitatea cu legislația 
europeană în portul Vigo, datorită 
eforturilor autorităților din Galicia, 
fiind abordate toate nivelurile 
problemei;

Regretă întârzierea autorităților spaniole 
în ceea ce privește respectarea 
articolelor 3 și 4 din 
Directiva 91/271/CEE și a articolului 5 
din Directiva 79/923/CEE, care deși nu a 
fost remediată complet de către 
autorități, grație presiunii politice și a 
cetățenilor, ar putea fi soluționată; însă 
realizarea unei noi epurări nu înseamnă 
o soluționare completă și definitivă a 
problemei contaminării dacă nu sunt 
pregătite alte măsuri, precum tratarea la 
origine a reziduurilor industriale și 
separarea apelor pluviale și de apele de 
canalizare, precum și garanția că 
întreaga rețea funcționează în mod 
corespunzător – mecanismele de 
acționare nu împiedică pomparea spre 
instalația de epurare a apei din cauza 
supraîncărcării containerelor sau a 
lipsei de energie;

Amendamentul 32
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recomandarea 2 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Regretă întârzierea autorităților spaniole 
în ceea ce privește respectarea 
articolelor 3 și 4 din 
Directiva 91/271/CEE și a articolului 5 
din Directiva 79/923/CEE, remediată prin 
conformitatea cu legislația europeană în
portul Vigo, datorită eforturilor
autorităților din Galicia, fiind abordate 
toate nivelurile problemei;

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

Amendamentul 33
Antolín Sánchez Presedo
Recomandarea 2 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Regretă întârzierea autorităților spaniole 
în ceea ce privește respectarea 
articolelor 3 și 4 din 
Directiva 91/271/CEE și a articolului 5 
din Directiva 79/923/CEE, remediată prin 
conformitatea cu legislația europeană în 

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

portul Vigo, datorită eforturilor 
autorităților competente din acest mediu 
galician, fiind abordate toate nivelurile 
problemei;

Amendamentul 34
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 2 a (nouă) – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul

Regretă că administrațiile locale, 
autonome și de stat nu informează 
petiționarii cu privire la procedurile 
urmate în tratarea reclamațiilor 
prezentate și nici nu le-a furnizat 
documentația ultimului proiect al 
EDAR, care a fost solicitată în repetate 
rânduri de către petiționari;

Amendamentul 35
Antolín Sánchez Presedo
Recomandarea 2 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Dorește ca finanțările acordate de 
Uniunea Europeană să fie orientate în 
continuare către căutarea și menținerea 
unei calități a apei curate, indiferent dacă 
este în avantajul economiei sau al 
consumului uman;

Solicită să se asigure că finanțarea 
acordată de Uniunea Europeană este 
realmente orientată către căutarea și
menținerea unei calități a apei curate, 
indiferent dacă este în avantajul 
economiei sau al consumului uman;

Amendamentul 36
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 3 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Dorește ca finanțările acordate de 
Uniunea Europeană să fie orientate în 
continuare către căutarea și menținerea 
unei calități a apei curate, indiferent 
dacă este în avantajul economiei sau al 
consumului uman;

Dorește ca finanțările acordate de 
Uniunea Europeană să fie orientate în 
continuare către căutarea și
îmbunătățirea calității apelor, a 
economiei extractive, a pescuitului 
artizanal, a culesului de fructe de mare 
și a acvaculturii;

Amendamentul 37
Willy Meyer
Recomandarea 3 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Dorește ca finanțările acordate de 
Uniunea Europeană să fie orientate în 

Solicită ca finanțările acordate de 
Uniunea Europeană să fie orientate în 
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continuare către căutarea și menținerea 
unei calități a apei curate, indiferent dacă 
este în avantajul economiei sau al 
consumului uman;

continuare către căutarea și menținerea 
unei calități a apei curate, indiferent dacă 
este în avantajul economiei sau al 
consumului uman;

Amendamentul 38
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 4 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Subliniază eforturile depuse de diversele 
autorități competente în materie de 
îmbunătățire a cantității de ape
conchilicole și a epurării apelor uzate din 
aglomerațiile cu peste 15 000 de 
locuitori;

Recomandă continuarea realizării de 
eforturi de către diversele autorități 
competente în materie de îmbunătățire a 
calității apelor conchilicole și a epurării 
apelor uzate din aglomerațiile cu peste
150 000 de locuitori, precum și toate 
populațiile din ría din Vigo, având în 
vedere că tratarea și canalizarea trebuie 
realizate în mod integral;

Amendamentul 39
Willy Meyer
Recomandarea 4 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Subliniază eforturile depuse de diversele 
autorități competente în materie de 
îmbunătățire a cantității de ape 
conchilicole și a epurării apelor uzate din 
aglomerațiile cu peste 15 000 de 
locuitori;

Subliniază eforturile depuse de diversele 
autorități competente în materie de 
îmbunătățire a calității apelor
conchilicole și a epurării apelor uzate din 
aglomerațiile cu peste 150 000 de 
locuitori și solicită aprofundarea acestor 
măsuri pentru a garanta îndeplinirea 
celor mai stricte standarde ale UE 
privind canalizarea;

Amendamentul 40
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 5 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Consideră că situația actuală din Vigo nu 
respectă îndeajuns nevoile populației;
Prin urmare, consideră că noua stație de 
tratare din Vigo-Lagares în curs de 
construcție reprezintă o soluție pentru 
tratarea apelor reziduale, prin capacitatea 
de tratare a 800 000 echivalent-locuitori 
pentru o aglomerație estimată în perioada 
estivală la 466 230 de persoane; Atrage 
atenția, de asemenea, asupra existenței 

Consideră că situația actuală din Vigo, 
având în vedere deficiențele structurale,
nu respectă îndeajuns nevoile populației;
Prin urmare, consideră că noua stație de
epurare din Vigo-Lagares în curs de 
construcție trebuie să reprezinte o soluție
parțială pentru tratarea apelor reziduale, 
prin capacitatea de tratare a 800 000 
echivalent-locuitori pentru o aglomerație 
estimată în perioada estivală la 466 230 
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stațiilor de tratare din Vigo-Teis, 
Redondela, Arcade-Soutomaior, Vilaboa, 
Moana și Cangas, care cresc capacitatea 
de tratare la 924 821 de locuitori, care 
este aproape de două ori mai mult decât 
numărul de locuitori din portul Vigo;

de persoane; Atrage atenția, de asemenea, 
asupra existenței stațiilor de tratare din 
Vigo-Teis, Redondela, Arcade-
Soutomaior, Vilaboa, Nigrán, Baiona, 
Gondomar, Moana și Cangas, care cresc 
capacitatea de tratare la 924 821 de 
locuitori, fiind de aproape două ori mai
mare decât numărul de locuitori din 
portul Vigo, canalizare care este în 
continuare insuficientă și nu cuprinde 
instalarea integrală a unor colectoare de 
separare a apelor pluviale de apele 
râurilor, conectate la colectoarele de ape 
de canalizare, și asupra faptului că 
stațiile de acționare – pompare –
funcționează în mod corespunzător;

Amendamentul 41
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 6 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Consideră că noua stație de epurare va 
face față fluxului de debite pe timp de 
ploaie și va evita deversările de ape
netratate din cauza capacității reduse a 
actualei stații de epurare din Vigo;
Adaugă că stația de tratare din Vigo în 
curs de construcție va respecta 
standardele cele mai moderne în materie 
de tratare a apelor reziduale, luând în 
calcul cerințele riveranilor privind, de 
exemplu, limitarea mirosurilor neplăcute 
în interiorul stației sau încadrarea acesteia 
în peisaj;

Consideră că noua EDAR trebuie să 
trateze exclusiv apele industriale –
tratate în prealabil la origine – și apele
de canalizare, evitând ca apele pluviale 
să ajungă în stația de epurare prin 
intermediul instalării de rețele de 
separare a apelor de canalizare de apele 
pluviale și instalând în rețeaua de ape
pluviale rezervoarele corespunzătoare 
pentru intemperii cu faze de tratare și 
evacuare a canalelor de apă; Adaugă că 
stația de epurare din Vigo în curs de 
construcție va respecta standardele cele 
mai moderne în materie de tratare a 
apelor reziduale, luând în calcul cerințele 
riveranilor privind, de exemplu, limitarea 
mirosurilor neplăcute în interiorul stației 
sau încadrarea acesteia în peisaj;

Amendamentul 42
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 6 a (nouă) – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul

Recomandă respectarea legislației 
corespunzătoare privind colectarea, 
manipularea și tratarea apelor reziduale 
și a apelor pluviale, pe de o parte, și a 
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apelor de canalizare, pe de altă parte, 
pentru a evita ca în apele râurilor și în 
ría din Vigo să ajungă metale grele și 
hidrocarburi și alte materiale 
contaminante care ar putea afecta 
biodiversitatea sistemelor de apă, care, 
potrivit dovezilor, influențează în mod 
negativ activitățile extractive, calitatea 
apelor și ecosistemul ría în ansamblu.

Amendamentul 43
Willy Meyer
Recomandarea 7 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Dorește să fie respectat termenul-limită 
de 31 decembrie 2015 pentru terminarea 
lucrărilor la stația de epurare;

Solicită respectarea termenului-limită de 
31 decembrie 2015 pentru terminarea 
lucrărilor la stația de epurare;

Amendamentul 44
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 7 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Dorește să fie respectat termenul-limită 
de 31 decembrie 2015 pentru terminarea 
lucrărilor la stația de epurare;

Dorește să fie respectat termenul-limită 
de 31 decembrie 2015 pentru terminarea 
lucrărilor la stația de epurare, având în 
vedere că nu există garanții în ceea ce 
privește respectarea acestui termen, 
pentru care trebuie să se stabilească 
mecanisme de monitorizare și control, 
inclusiv o participare directă a 
petiționarilor;

Amendamentul 45
Willy Meyer
Recomandarea 7 a (nouă) – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul

Solicită un sistem de măsurare a 
variabilelor care influențează calitatea 
ecologică a apelor ría din Vigo;

Amendamentul 46
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 7 a (nouă) – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul

Recomandă autorităților să acorde 
prioritate investițiilor pentru canalizare 
prin tratarea separată a apelor pluviale, 



CM\1012709RO.doc 19/30 PE524.662v01-00

RO

cu rezervoare pentru intemperii înainte 
de ieșirea către râuri și rías, precum și 
instalarea de colectoare specifice de 
manipulare a apelor de canalizare către 
stațiile de epurare a apelor reziduale –
EDAR;

Amendamentul 47
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 7 b (nouă) – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul

Îndeamnă autoritățile competente să 
identifice, să izoleze, să retragă și să 
depoziteze metalele grele nocive pentru 
sănătatea publică, precum plumbul, 
cadmiul, cobaltul, zincul etc., dat fiind 
faptul că sunt răspândite de ría ca 
urmare a mareelor vii și a creșterii 
râurilor care se varsă în ele;

Amendamentul 48
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 8 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Regretă punerea în discuție de către 
anumiți petiționari a cifrelor și a datelor 
furnizate de Institutul Tehnologic 
pentru Control al mediului marin din 
Galicia (INTECMAR); având în vedere 
că raportul Oficiului Alimentar și 
Veterinar al Regatului Spaniei din 
octombrie 2011 citat în raportul DG 
SANCO (2011-8881) reamintește că 
„sistemul de control implementat în 
Galicia, care asigură 96 % din producția 
națională de moluște bivalve, este în 
conformitate cu legislația UE”;

eliminat

Amendamentul 49
Antolín Sánchez Presedo
Recomandarea 8 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Regretă punerea în discuție de către 
anumiți petiționari a cifrelor și a datelor
furnizate de Institutul Tehnologic pentru 
Control al mediului marin din Galicia
(INTECMAR); având în vedere că 

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

al Regatului Spaniei din octombrie 2011 
citat în raportul DG SANCO (2011-8881) 
reamintește că „sistemul de control 
implementat în Galicia, care asigură 96 % 
din producția națională de moluște 
bivalve, este în conformitate cu legislația 
UE”;

Amendamentul 50
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 9 – Vigo
Textul propus de raportor Amendamentul
Reamintește, astfel cum solicită anumiți 
petiționari, că planul de amenajare a 
litoralului aprobat de Consiliul 
Guvernului Regional din Galicia la 
10 februarie 2011 prevede politici de 
dezvoltare teritorială și urbană care țin 
cont de durabilitatea resurselor naturale și 
că a fost descris în Programul 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Așezările Umane (ONU-Habitat), ca 
incluzând „bune practici ecologice”;

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

Amendamentul 51
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recomandări – titlul „În Ferrol”
Textul propus de raportor Amendamentul
În Ferrol Pentru Reganosa (Ferrol)

Amendamentul 52
Willy Meyer
Recomandarea 1 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Observă că uzina REGANOSA a obținut 
toate autorizațiile administrative pentru
construirea și exploatarea terminalului, 
în cazul de față autorizația 
administrativă prealabilă însoțită de un 
aviz favorabil privind impactul asupra 
mediului al terminalului emis la 
11 iunie 2001, autorizația privind 
proiectul de execuție a terminalului, la 

Observă că uzina REGANOSA încalcă 
normele de siguranță stipulate în 
legislația UNE EN 1532 privind emisia 
de gaze în caz de urgență sau privind 
RAMINP, a legislației europene care are 
la bază activități incomode, insalubre, 
nocive și periculoase sau încălcarea 
Directivei Seveso, care stabilește distanțe 
minime de siguranță pentru aceste 



CM\1012709RO.doc 21/30 PE524.662v01-00

RO

13 februarie 2014, și, în sfârșit, actul de 
punere în funcțiune, la 
7 noiembrie 2007;

activități industriale.

Amendamentul 53
Willy Meyer
Recomandarea 2 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Observă respingerea de către justiția 
spaniolă a tuturor procedurilor judiciare 
intentate împotriva uzinei REGANOSA, 
cu excepția acțiunii introduse împotriva 
modificării planului de urbanism al 
localității Mugardos, modificare 
acceptată, de altfel, la 13 iunie 2012, 
printr-o nouă procedură administrativă 
conform cerințelor hotărârii Curții 
Supreme din 12 mai 2012;

Reclamă seria de fapte comise de 
întreprindere cu complicitatea partidului 
politic pentru menținerea în funcțiune a 
instalației în pofida a trei hotărâri 
judecătorești care au dispus contrariul, 
atacate pentru ca întreprinderea să 
câștige timp, cu colaborarea necesară a 
autorităților publice.

Amendamentul 54
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recomandarea 2 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Observă respingerea de către justiția 
spaniolă a tuturor procedurilor judiciare 
intentate împotriva uzinei REGANOSA, 
cu excepția acțiunii introduse împotriva 
modificării planului de urbanism al 
localității Mugardos, modificare 
acceptată, de altfel, la 13 iunie 2012,
printr-o nouă procedură administrativă
conform cerințelor hotărârii Curții 
Supreme din 12 mai 2012;

Observă respingerea de către justiția 
spaniolă a tuturor procedurilor judiciare 
intentate împotriva uzinei REGANOSA, 
cu excepția acțiunii introduse împotriva 
modificării planului de urbanism al 
localității Mugardos; menționează că, la 
13 iunie 2012, a fost aprobată o nouă
modificare a legislației urbanistice
conform cerințelor hotărârii Curții 
Supreme din 12 mai 2012;

Amendamentul 55
Willy Meyer
Recomandarea 3 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Constată că Comisia Europeană a 
confirmat respectarea tuturor 
obligațiilor legale de către stația 
REGANOSA, în special, respectarea 
obligațiilor de mediu;

Îndeamnă Comisia Europeană să apere 
interesele generale ale cetățenilor față 
de angajamentele politice și ale 
întreprinderilor, de acestea atârnând o 
gravă amenințare asupra populației care 
trăiește și lucrează în apropierea ría.

Amendamentul 56
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
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Recomandarea 3 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Constată că Comisia Europeană a 
confirmat respectarea tuturor obligațiilor 
legale de către stația REGANOSA, în 
special, respectarea obligațiilor de mediu;

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

Amendamentul 57
Willy Meyer
Recomandarea 3 a (nouă) – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul

Avertizează asupra daunelor survenite 
pentru canalizarea ría și ca urmare a 
nerespectării termenelor de realizare a 
canalizării sale integrale, care afectează 
emisia zilnică de peste 300 000 de metri 
cubi de apă tratată industrial de către 
instalație, nerespectând dispozițiile 
inițiale privind tratarea;

Amendamentul 58
Willy Meyer
Recomandarea 4 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Ia act de îngrijorările petiționarilor 
privind accesul navelor transportatoare de 
gaz la situl REGANOSA și reamintește 
că navele transportatoare Q-FLEX, care 
erau cele mai mari nave de acest tip din 
lume până în 2010, sunt autorizate să 
pătrundă în terminal, conform 
standardului de proiectare ROM 3.1-99;

Ia act de îngrijorările petiționarilor 
privind accesul navelor transportatoare de 
gaz la situl REGANOSA;

Amendamentul 59
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 4 a (nouă) – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul

Membrii au avut ocazia să verifice 
nivelul ridicat de contaminare existent 
în ría din Ferrol, în cadrul vizitei lor la 
fața locului a zonei în care se confirmă 
diminuarea bancurilor de fructe de 
mare ca urmare a închiderii anumitor 
zone din cauza contaminării, percepute 
din cauza mirosurilor și a stării apelor, 
astfel cum au reclamat asociațiile de 
pescari din Ferrol și Barallobre, care 
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deși nu au făcut obiectul vizitei, 
gravitatea stării ría din Ferrol, atenția 
acordată de membri acestei teme, 
precum și necesitatea informării 
Comisiei pentru petiții a Parlamentului 
European cu privire la problema unei 
zone afectate, au fost incluse, de 
asemenea, în procedura deschisă de 
constatare a neîndeplinirii obligațiilor;

Amendamentul 60
Willy Meyer
Recomandarea 5 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Ia cunoștință de îngrijorările anumitor 
riverani cu privire la posibilitatea unui 
accident la stația REGANOSA; 
Consideră totuși că proceduri de 
evacuare și măsuri de intervenție în 
cazul unei reacții în lanț în caz de 
accident industrial au fost realizate, 
astfel cum reamintește Comisia 
Europeană;

Înțelege și susține îngrijorările a peste 
60 de colective sociale organizate ca un 
comitet al cetățenilor pentru situații de 
urgență, în ceea ce privește posibilitatea 
unui accident la sit și, în consecință, 
solicită autorităților spaniole și galiciene 
o intervenție care să permită 
demontarea instalației de gaze;

Amendamentul 61
Willy Meyer
Recomandarea 6 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Adaugă faptul că populația, pe lângă 
serviciile de salvare, a fost asociată 
procedurilor planului de urgență externă
precum Asociația de Pensionari 
„Pinabeta”, Asociația de Riverani 
„Casas Baratas”, Casino Mugardes, 
Asociația Pescarilor din Mugardos, 
precum și clubul de fotbal din Galicia și 
mai multe instituții școlare;

Consideră complet insuficiente 
activitățile în materie de prevenire a 
situațiilor de urgență și procedurile
planului de urgență externă.

Amendamentul 62
Willy Meyer
Recomandarea 7 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Regretă că anumiți riverani au refuzat, 
prin intermediul unei scrisori publicate 
în cotidianul El Pais din 14 august 2008, 
să participe la reuniunea de informare 
organizată de REGANOSA;

eliminat
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Amendamentul 63
Antolín Sánchez Presedo
Recomandarea 7 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Regretă că anumiți riverani au refuzat, 
prin intermediul unei scrisori publicate 
în cotidianul El Pais din 14 august 2008, 
să participe la reuniunea de informare 
organizată de REGANOSA;

Recomandă existența unui dialog facil și 
regulat cu privire la REGANOSA cu 
societatea civilă și autoritățile 
competente cu privire la activitățile care 
afectează mediul său, precum și 
transparență în ceea ce privește 
rezultatele controalelor periodice ale 
acestor activități;

Amendamentul 64
Willy Meyer
Recomandarea 8 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Recomandă așa-zișilor riverani ținuți 
departe de informațiile privind situl să se 
înscrie pentru o vizită gratuită 
organizată de REGANOSA la adresa de 
email comunicacion@reganosa.com. 
Reamintește că, în al doilea semestru 
din 2007 și în 2012, peste 5 000 de 
persoane au vizitat stația (dintre care 
numeroși studenți);

eliminat

Amendamentul 65
Antolín Sánchez Presedo
Recomandarea 8 – Ferrol
Textul propus de raportor Amendamentul
Recomandă așa-zișilor riverani ținuți 
departe de informațiile privind situl să se 
înscrie pentru o vizită gratuită 
organizată de REGANOSA la adresa de 
email comunicacion@reganosa.com. 
Reamintește că, în al doilea semestru 
din 2007 și în 2012, peste 5 000 de 
persoane au vizitat stația (dintre care 
numeroși studenți);

eliminat

Justificare
Se consideră că este inclusă la paragraful anterior.

Amendamentul 66
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recomandări – titlul „În Burgo” 
Textul propus de raportor Amendamentul
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În Burgo Pentru ría din O Burgo

Amendamentul 67
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recomandarea -1 a (nouă) – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul

Recunoaște puternica presiune 
antropică la care a fost supusă ría din O 
Burgo în procesul de dezvoltare a zonei 
metropolitane din A Coruña;

Amendamentul 68
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recomandarea – 1 b (nouă) – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul

Constată că în ultimii ani s-au depus 
eforturi pentru redresarea situației, fapt 
care a determinat încetarea evacuărilor 
industriale și gestionarea adecvată a 
celei mai mari părți a apelor reziduale 
urbane;

Amendamentul 69
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 1 – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul
Recunoscând faptul că membrii au 
vizitat numai o mică parte din portul 
Burgo, recomandă autorităților să 
trateze cât mai rapid posibil acumularea 
de nămol din portul Burgo;

Membrii au vizitat părțile cu adâncime 
mică, medie și mare ale ría din O Burgo 
care aparține primăriilor din Cambre, 
Culleredo, Oleiros și A Coruña.
Delegația recomandă, ținând seama de 
dovezile observate ale acumulărilor de 
nămol și de lipsa unei perioade de 
regenerare și dragare din partea 
statului, să se stabilească un calendar 
urgent de intervenție cu buget acordat 
de autoritățile competente, pentru a trata 
cât mai rapid posibil și printr-o 
gestionare eficace care îndeplinește 
toate garanțiile de mediu acumularea de 
nămol din ría, dat fiind faptul că 
avansarea nămolului determină 
neproductivitatea bancurilor de fructe 
de mare aflate dedesubt, acoperind și 
asfixiind suprafața culturilor de fructe 
de mare;
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Amendamentul 70
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recomandarea 1 – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul
Recunoscând faptul că membrii au vizitat 
numai o mică parte din portul Burgo, 
recomandă autorităților să trateze cât mai 
rapid posibil acumularea de nămol din
portul Burgo;

Recunoscând faptul că membrii au vizitat 
numai o mică parte din ría din O Burgo, 
recomandă autorităților să trateze cât mai 
rapid posibil partea contaminată a 
nămolului acumulat în ría din O Burgo
ca și consecință a evacuărilor din trecut;

Amendamentul 71
Willy Meyer
Recomandarea 1 – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul
Recunoscând faptul că membrii au vizitat 
numai o mică parte din portul Burgo, 
recomandă autorităților să trateze cât mai 
rapid posibil acumularea de nămol din
portul Burgo;

Recunoscând faptul că membrii au vizitat 
numai o mică parte din ría din O Burgo, 
recomandă autorităților să trateze de
urgență eliminarea acumulării de nămol 
din ría din O Burgo;

Amendamentul 72
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 1 a (nouă) – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul

Se recomandă că autoritățile de stat și 
din Galicia să realizeze un plan integral 
de regenerare a ría din O Burgo, care să 
cuprindă dragarea, retragerea, 
curățarea și tratarea nămolurilor, 
precum și toate măsurile necesare 
pentru finalizarea canalizării integrale;

Amendamentul 73
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 1 b (nouă) – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul

Ținând seama de reclamația 
petiționarilor cu privire la lipsa de 
informare și participare, se recomandă 
autorităților locale, din Galicia și de stat, 
participarea la toate activitățile 
desfășurate;

Amendamentul 74
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
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Recomandarea 2 – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul
Subliniază că analizele în curs efectuate 
asupra nămolului, precum și proiectele 
privind înlăturarea nămolului au fost 
făcute publice de CEDEX (Centrul de 
studiu și de experimentare a lucrărilor 
publice), subordonat Ministerului 
Lucrărilor Publice și Transporturilor, și 
că vor fi luate măsuri adecvate de 
extracție conform compoziției chimice a 
nămolului, cu scopul de a nu contamina 
apa de suprafață;

eliminat

Amendamentul 75
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 3 – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul
Recomandă autorităților să nu își 
diminueze eforturile privind 
îmbunătățirea calității apei;

eliminat

Amendamentul 76
Willy Meyer
Recomandarea 3 – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul
Recomandă autorităților să nu își 
diminueze eforturile privind 
îmbunătățirea calității apei;

Recomandă autorităților să nu își 
diminueze eforturile de a garanta 
calitatea apei și, prin urmare, 
menținerea sănătății publice, pe care 
nămolurile toxice o afectează;

Amendamentul 77
Francisco José Millán Mon, Carlos José Iturgaiz Angulo
Recomandarea 3 – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul
Recomandă alocarea de fonduri pentru 
îmbunătățirea calității apei, însă, de 
asemenea, și, în special, pentru extracția 
nămolului și tratarea părții sale poluate;

Recomandă alocarea de fonduri pentru 
îmbunătățirea calității apei, însă, de 
asemenea, și, în special, pentru extracția 
nămolului și tratarea părții sale poluate cu 
maxime măsuri de precauție pentru 
mediu și mută necesitatea de a profita de 
oportunitățile cadrului financiar 
multianual corespunzător perioadei 
2014-2020 pentru a îmbunătăți starea 
ecologică a ría și competitivitatea 
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activității de cules de fructe de mare;

Amendamentul 78
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 3 a (nouă) – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul

Este conștient că, deși ría din O Burgo 
are o clasificare de tip B a zonelor de 
producție a bancurilor naturale, nu se 
menționează că are nămol depus pe 
fundul ría, că blochează și asfixiază cu 
mare viteză bancurile de fructe de mare, 
determinând pierderea suprafeței pentru 
cultivarea scoicilor și a capacității de 
însămânțare a bancurilor de fructe de 
mare, generând o gravă problemă în 
ceea ce privește mediul, economia și 
condițiile de siguranță ale fructelor de 
mare, având în vedere pericolul pe care 
îl implică nămolul, dat fiind faptul că a 
generat deja pierderi de vieți umane.
Recomandă să se țină seama de acest 
argument al contradicției dintre 
clasificarea de tip B a zonelor de 
producție și coexistența nămolurilor;

Amendamentul 79
Willy Meyer
Recomandarea 4 – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul
Recomandă alocarea de fonduri pentru 
îmbunătățirea calității apei, însă, de 
asemenea, și, în special, pentru extracția 
nămolului și tratarea părții sale poluate;

Recomandă alocarea fondurilor 
economice necesare pentru îmbunătățirea 
calității apei, însă, de asemenea, și, în 
special, pentru extracția nămolului și 
tratarea părții sale poluate;

Amendamentul 80
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 4 – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul
Recomandă alocarea de fonduri pentru 
îmbunătățirea calității apei, însă, de 
asemenea, și, în special, pentru extracția 
nămolului și tratarea părții sale poluate;

Recomandă alocarea de fonduri pentru 
îmbunătățirea calității apei, însă, de 
asemenea, și, în special, pentru
eliminarea, tratarea, curățarea și
extracția nămolului și tratarea părții sale 
poluate, precum și investirea de fonduri 
în proiecte de recuperare și 
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reînsămânțare a bancurilor de fructe de 
mare, care sunt blocate de nămoluri, 
reducând suprafața de însămânțare și 
cultivare a acestor specii;

Amendamentul 81
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 4 a (nouă) – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul

Recomandă ca statul membru să 
rezerve, în viitorul Fond european 
pentru pescuit și afaceri maritime, o 
linie financiară directă pentru 
regenerarea, recuperarea și 
însămânțarea bancurilor de fructe de 
mare, deoarece pierderea și reducerea 
acestora a fost determinată de impactul 
direct al contaminării și al avansării 
nămolurilor; 

Amendamentul 82
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 4 b (nouă) – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul

Recomandă autorităților de stat și din 
Galicia să soluționeze problema 
conductelor de deversare ale stațiilor de 
pompare care au un impact direct 
asupra calității apelor ría din O Burgo;

Amendamentul 83
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 4 c (nouă) – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul

Solicită promovarea dezvoltării de 
proiecte locale de agrement și sport;

Amendamentul 84
Iñaki Irazabalbeitia Fernández
Recomandarea 4 d (nouă) – Burgo
Textul propus de raportor Amendamentul

Solicită autorităților competente în 
materie de canalizare a ría din O Burgo 
să realizeze un control riguros necesar 
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în combaterea contaminării directe a 
apelor sale, tratând canalizarea în mod 
integral, cu scopul de a garanta 
bunăstarea cetățenilor și viitorul 
socioeconomic al sectorului profesional 
al fructelor de mare din zona afectată.


