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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója ellenzi a Cabanas körzet (La Coruña, Galícia) Corcoesto néven ismert 
területén tervezett aranybányászati tevékenységeket. Rámutat az ilyen külszíni kitermelő 
tevékenység pusztító környezeti hatására, különös tekintettel arra, hogy a projekt tervezett 
tartama csak 8 év. Ezen túlmenően a petíció benyújtója figyelmeztet, hogy a tervezett helyszín 
Natura 2000 területek 140 méteres körzetén belül fekszik. Végezetül a petíció benyújtója úgy 
véli, hogy a projekt alig fog munkahelyeket teremteni a helyi lakosság számára, szemben a 
bányászati vállalat ígéretével.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 11. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A petíció benyújtója ellenzi a spanyolországi Galícia Autonóm Közösségben, La Coruña 
tartományban található Corcoesto közigazgatási területén építendő aranybányára vonatkozó 
projektet. Szerinte a projekt olyan bányászati technológiákon alapul, amelyek során arzént és 
cianidot használnak, illetve a bánya tervezett helyszíne egy Natura 2000 terület 140 méteres 
körzetén belül terül el.
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A Bizottság megjegyzi, hogy az illetékes spanyol hatóságok nyilatkozatot1 adtak ki a 
Corcoestóban (Galícia) létesítendő aranybánya környezeti hatásáról.

Az élőhelyek védelméről szóló irányelv2 6. cikkének (3) bekezdésével összhangban –
figyelembe véve a természeti területek védelmével kapcsolatos célkitűzéseket – megfelelő 
vizsgálatot kell folytatni minden olyan terv vagy projekt hatásait illetően, amely valószínűleg 
káros hatással lesz Natura 2000 területre. A vizsgálat eredményeinek alapján az illetékes 
hatóságok a szóban forgó tervet vagy projektet csak akkor hagyják jóvá, ha meggyőződtek 
arról, hogy nem fogja hátrányosan befolyásolni az érintett terület épségét, illetve – adott 
esetben – ha kikérték a lakosság véleményét is. Ha ez nem állapítható meg, a terv vagy a 
projekt megvalósítására csak az irányelv 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott 
kivételes feltételek, továbbá megfelelő kompenzációs intézkedések végrehajtása mellett 
kerülhet sor.

A környezetvédelmi hatásnyilatkozat szerint a projekt az ES1110015 „Río Anllóns” 
közösségi jelentőségű természeti területtől 140 méterre fog elterülni.

Következtetés
A Bizottság tájékoztatást fog kérni a spanyol hatóságoktól a Corcoestóban megvalósítandó 
aranybányaprojekt számára odaítélt engedélyekről a vonatkozó uniós jogszabályoknak –
köztük az élőhelyek védelméről szól irányelvnek – való hiánytalan megfelelés  biztosítása 
érdekében.

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
2 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22.).


