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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 0768/2012 της Ana Martina Varela Velo, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εργασίες σε χρυσωρυχείο που πρόκειται να διεξαχθούν 
με τη μέθοδο της ανοικτής εκσκαφής στον δήμο της Cabana (La Coruña, 
Γαλικία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα αντιτίθεται στη επικείμενη διεξαγωγή μεταλλευτικών εργασιών σε 
χρυσωρυχείο στην περιοχή Corcoesto, η οποία βρίσκεται στον δήμο της Cabana (επαρχία La 
Coruña, Γαλικία). Η αναφέρουσα επισημαίνει τις καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των εν λόγω εργασιών ανοικτής εκσκαφής κυρίως λόγω του ότι οι εργασίες αναμένεται να 
διαρκέσουν 8 χρόνια. Επιπλέον, η αναφέρουσα προειδοποιεί ότι η τοποθεσία στην οποία θα 
διεξαχθούν οι εργασίες απέχει μόλις 140 μέτρα από διάφορες τοποθεσίες Natura 2000. Τέλος, 
η αναφέρουσα θεωρεί ότι, παρά τις υποσχέσεις της εξορυκτικής εταιρείας, το έργο θα 
δημιουργήσει ελάχιστες θέσεις εργασίες για τους τοπικούς κατοίκους.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 11 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η αναφέρουσα εκφράζει την αντίθεσή της προς ένα έργο κατασκευή ενός ορυχείου χρυσού 
στο δήμο Corcoesto, στην επαρχία της Λα Κορούνια, στην αυτόνομη κοινότητα της Γαλικίας, 
στην Ισπανία  Σύμφωνα με την αναφέρουσα, το έργο βασίζεται σε τεχνικές εξόρυξης με τη 
χρήση  αρσενικού και κυανίου, και θα βρίσκεται στα 140 μέτρα από ζώνη Natura 2000.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Περιβαλλοντική Δήλωση Επιπτώσεων εκδόθηκε από τις 
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αρμόδιες ισπανικές αρχές για ένα ορυχείο χρυσού στο Corcoesto (Γαλικία)1

Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους2, για οποιοδήποτε 
σχέδιο ή έργο που, ενδεχομένως, θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε χώρους Natura 2000, 
πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη αξιολόγηση ως προς τις επιπτώσεις στον τόπο, 
λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του.  Υπό το φως των συμπερασμάτων της 
αξιολόγησης, οι αρμόδιες εθνικές αρχές συμφωνούν για αυτό το σχέδιο μόνον αφού 
βεβαιωθούν ότι δεν θα βλάψει την ακεραιότητα του τόπου και, ενδεχομένως, αφού εκφρασθεί 
πρώτα η γνώμη του κοινού. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, το σχέδιο ή το έργο μπορεί να 
υλοποιηθεί μόνο κατ’ εξαίρεση βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 4 της οδηγίας και πρέπει να 
προηγηθούν τα κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα.

Σύμφωνα με τη δήλωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το έργο θα βρίσκεται στα 140 μέτρα 
από την περιοχή κοινοτικής σημασίας ES1110015 Río Anllóns.

Συμπέρασμα
Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ισπανικές αρχές σχετικά με τις άδειες που 
χορηγούνται για το έργο εξόρυξης χρυσού στην Corcoesto, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλήρης συμμόρφωση με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της οδηγίας για τους οικοτόπους.

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html
2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, σχετικά με την προστασία των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.07.1992).


