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Om: Andragende 0768/2012 af Ana Martina Varela Velo, spansk statsborger, om 
planlagt åben guldminedrift i Cabana (La Coruña, Galicien)

1. Sammendrag

Andrageren modsætter sig den planlagte guldminedrift i området kendt som Corcoesto, der 
ligger i kommunen Cabana (La Coruña-provinsen, Galicien). Andrageren påpeger de 
ødelæggende miljømæssige virkninger af sådanne åbne udvindingsaktiviteter, især da 
projektets levetid forventes kun at være otte år. Desuden advarer andrageren om, at den 
planlagte placering ligger inden for 140 meter fra Natura 2000-områder. Endelig mener
andrageren, at projektet næppe vil skabe arbejdspladser til lokalbefolkningen, som lovet af 
mineselskabet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27 marts 2013

Andrageren gør indsigelse mod projektet til opførelse af en guldmine i kommunen Corcoesto i 
provinsen La Coruña, der ligger i den selvstyrende region Galicien i Spanien. Ifølge 
andrageren bygger dette projekt på udvindingsteknikker, der indebærer anvendelse af arsen og 
cyanid, og det vil blive placeret 140 meter fra et Natura 2000-område.

Kommissionen konstaterer, at de kompetente spanske myndigheder har offentliggjort en 
udtalelse om miljøvirkningerne i forbindelse med en guldmine i Corcoesto (Galicien)1.
                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
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I overensstemmelse med habitatdirektivets1 artikel 6, stk. 3, skal alle planer og projekter, der 
kan have en skadelig virkning på Natura 2000-lokaliteter, underlægges en passende vurdering 
under hensyn til bevaringsmålsætningerne. På baggrund af konklusionerne af vurderingen 
erklærer de kompetente myndigheder sig først indforstået med planen eller projektet, når de 
har sikret, at det ikke vil påvirke lokalitetens integritet, og om nødvendigt efter at have hørt 
offentlighedens holdning. Hvis dette ikke kan konstateres, kan planen eller projektet kun 
fortsættes under de særlige omstændigheder, der er fastsat i direktivets artikel 6, stk. 4, og der 
skal gennemføres passende kompenserende foranstaltninger.

Ifølge udtalelsen om miljøvirkningerne vil projektet blive placeret 140 meter fra en lokalitet 
af fællesskabsbetydning – ES1110015 Río Anllóns.

Konklusion
Kommissionen vil anmode de spanske myndigheder om oplysninger vedrørende tilladelserne 
til dette guldmineprojekt i Corcoesto med henblik på at sikre fuld overholdelse af den 
relevante EU-miljølovgivning, herunder bestemmelserne i habitatdirektivet.

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 
22.7.1992, s. 7).


