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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja prieštarauja aukso kasybos veiklai, numatomai Korkoesto (isp. Corcoesto) 
vietovėje, esančioje Kabanos savivaldybėje (La Korunjos provincija, Galisija). Ji nurodo, kad 
tokia atviroji kasybos veikla suniokos aplinką, ypač kai projektas numatytas vykdyti tik 
8 metus. Be to, peticijos pateikėja prašo atkreipti dėmesį į tai, kad numatoma kasybos vieta 
yra 140 metrų nuo tinklo „Natura 2000“ teritorijų. Peticijos pateikėja mano, kad vykdant 
projektą bus sukurta visai nedaug darbo vietų vietos žmonėms, priešingai nei žadėjo kasybos 
bendrovė.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. spalio 11 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Peticijos pateikėja prieštarauja aukso kasybos veiklos, numatomos Korkoesto vietovėje, 
esančioje La Korunjos provincijoje, Galisijos autonominėje srityje (Ispanija), projektui. Pasak 
peticijos pateikėjos, šis projektas grindžiamas kasybos metodais, kuriuos taikant naudojamas 
arsenas ir cianidas, o kasybos vieta bus 140 metrų nuo tinklo „Natura 2000“ teritorijos.

Komisija pažymi, kad kompetentingos Ispanijos valdžios institucijos paskelbė aukso kasybos 
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veiklos Korkoesto vietovėje (Galisija) poveikio aplinkai deklaraciją1.

Remiantis Buveinių direktyvos 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis2, bet kokiems planams ar 
projektams, galintiems neigiamai paveikti tinklo „Natura 2000“ teritorijas, turi būti atliekamas 
jų galimo poveikio teritorijai vertinimas. Atsižvelgdamos į vertinimo išvadas, kompetentingos 
valdžios institucijos pritaria planui ar projektui tik įsitikinusios, kad jis neigiamai nepaveiks 
nagrinėjamos teritorijos vientisumo ir, jei reikia, išsiaiškinusios plačiosios visuomenės 
nuomonę. Jei to neįmanoma užtikrinti, planą arba projektą galima vykdyti tik išskirtinėmis 
aplinkybėmis, nustatytomis šios direktyvos 6 straipsnio 4 dalyje, ir jį vykdant būtina 
įgyvendinti atitinkamas kompensacines priemones.

Pagal poveikio aplinkai deklaraciją šis projektas bus vykdomas 140 metrų nuo Bendrijos 
svarbos teritorijos ES1110015 Río Anllóns.

Išvada
Siekdama užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi atitinkamų ES aplinkos teisės aktų, taip pat 
Buveinių direktyvos nuostatų, Komisija prašys Ispanijos valdžios institucijų suteikti 
informacijos apie išduotus leidimus vykdyti šį aukso kasybos projektą Korkoesto vietovėje.“

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
2 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros 
apsaugos, OL L 206, 1992 7 22.


