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Temats: Lūgumraksts Nr. 0768/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgā Ana Martina 
Varela Velo, par atklātās zelta raktuvēs Kabanas pašvaldības teritorijā 
(La Coruña, Galisija) paredzētajiem ieguves darbiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja iebilst pret zelta ieguves darbībām, ko paredzēts veikt Korkoesto 
apgabalā Kabanas pašvaldības teritorijā (La Coruña provincē, Galisijā). Lūgumraksta 
iesniedzēja norāda, ka šādām atklātās raktuvēs notiekošajām ieguves darbībām būs postoša 
ietekme uz vidi, it īpaši tāpēc, ka plānotais projekta ilgums ir tikai 8 gadi. Lūgumraksta 
iesniedzēja arī brīdina, ka iecerētā projekta vieta atrodas 140 metrus no Natura 2000
teritorijas. Visbeidzot lūgumraksta iesniedzēja uzskata, ka projekts nenodrošinās gandrīz 
nevienu jaunu darbavietu vietējiem iedzīvotājiem, kā to solījis ieguves uzņēmums.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 11. oktobrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Lūgumraksta iesniedzēja pauž iebildumus pret projektu būvēt zelta raktuves Korkoesto 
pašvaldības teritorijā La Coruña provincē, Galisijas autonomajā apgabalā, Spānijā.  Saskaņā 
ar lūgumraksta iesniedzēju šis projekts ir balstīts uz tādu ieguves tehniku, kurā izmanto arsēnu 
un cianīdu, un tas atradīsies 140 metrus no Natura 2000 teritorijas.

Komisija atzīmē, ka ietekmes uz vidi novērtējumu zelta raktuvēm Korkoesto (Galisija)1 ir 
                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
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izdevušas Spānijas kompetentās iestādes.

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas1 6. panta 3. punktu, īstenojot jebkādus plānus vai projektus, 
kas varētu negatīvi ietekmēt Natura 2000 teritoriju, ir attiecīgi jāizvērtē to ietekme uz šo 
teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus.  Ņemot vērā novērtējumā iekļautos secinājumus, 
kompetentās iestādes piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, 
ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas viengabalainība, un vajadzības gadījumā noskaidrojusi 
sabiedrības viedokli. Ja tiek konstatēta plāna vai projekta negatīva ietekme uz teritoriju, to 
drīkst īstenot tikai saskaņā ar direktīvas 6. panta 4. punktā paredzētajiem ārkārtas 
noteikumiem un izpildot prasību par atbilstīgu kompensācijas pasākumu veikšanu.

Saskaņā ar ietekmes uz vidi novērtējumu projekts atradīsies 140 metrus no Kopienā 
nozīmīgas teritorijas ES1110015 Río Anllóns.

Secinājums
Komisija pieprasīs Spānijas iestādēm sniegt informāciju par atļaujām, kas piešķirtas šim zelta 
raktuvju projektam Korkoesto, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību attiecīgajiem ES vides tiesību 
aktiem, tostarp Dzīvotņu direktīvas noteikumiem.

                                               
1 Padomes 1992. gada 21. maija Direktīva 92/43/EK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību 
(OV L 206, 22.7.1992.).


