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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0768/2012, imressqa minn Ana Martina Varela Velo, ta’ 
ċittadinanza Spanjola, dwar l-attivitajiet ta’ tħaffir f’minjieri tad-deheb bil-
minjiera miftuħa pproġettata fil-muniċipalità ta’ Cabana (La Coruña, 
f’Galizja)

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta topponi l-attivitajiet ta’ tħaffir fil-minijieri tad-deheb ipproġettata fiż-żona 
magħrufa bħala Corcoesto, li tinsab fil-muniċipalità ta’ Cabana (fil-provinċja ta’ La Coruña, 
f’Galizja). Il-petizzjonanta tiġbed l-attenzjoni dwar l-impatt devastanti fuq l-ambjent tal-
attivitajiet ta’ estrazzjoni bil-minjiera miftuħa, partikolarment peress li l-proġett hu mistenni li 
jdum 8 snin biss. Barra minn hekk, il-petizzjonanta twissi li ż-żona fejn se jsir il-proġett tinsab 
f’bogħod ta’ mhux aktar minn 140 metru minn siti ta’ Natura 2000. Fl-aħħar, il-petizzjonanta 
temmen li l-proġett ftit li xejn ser joħloq xogħol għan-nies lokali, kif ġie mwiegħed mill-
kumpanija tat-tħaffir tal-minjiera.

2. Ammissibiltà

Iddikjarata ammissibbli fil-11 ta’ Ottubru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-27 ta’ Marzu 2013

Il-petizzjonanta tesprimi l-oġġezzjoni tagħha għall-proġett għall-kostruzzjoni ta’ minjiera tad-
deheb fil-muniċipalità ta’ Corcoesto, fil-provinċja ta’ A Coruña, fil-Komunità Awtonoma ta’ 
Galizja, fi Spanja. Skont il-petizzjonanta, dan il-proġett huwa bbażat fuq tekniki ta’ tħaffir li 
jinvolvu l-użu tal-arseniku u ċ-ċjanur, u s-sit ser ikun 140 metru ’l bogħod minn sit tan-
Natura 2000.
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Il-Kummissjoni tinnota li nħarġet Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali mill-awtoritajiet 
kompetenti Spanjoli għal minjiera tad-deheb f’Corcoesto (f’Galizja)1.

F’konformità mal-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Ħabitats2 kwalunkwe pjan jew proġett li 
x’aktarx jista’ jkollu effett negattiv fuq siti tan-Natura 2000 irid jgħaddi minn evalwazzjoni 
xierqa li tqis l-objettivi ta’ konservazzjoni tas-siti. Fid-dawl tal-konklużjonijiet tal-
valutazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jaqblu dwar dan il-pjan jew proġett biss 
wara li jkunu żguraw li mhux se jkollu impatt negattiv fuq l-integrità tas-sit u jekk xieraq, 
wara li jkunu kisbu l-opinjoni tal-pubbliku ġenerali. Jekk dan ma jkunx jista’ jiġi żgurat, il-
pjan jew proġett ikun jista’ jitkompla biss taħt il-kundizzjonijiet eċċezzjonali stipulati fl-
Artikolu 6(4) tad-Direttiva u jrid ikun soġġett għall-implimentazzjoni ta’ miżuri 
kompensatorji adegwati.

Skont il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali, il-proġett se jkun f’żona li tinsab f’140 metru ’l 
bogħod mis-Sit ta’ Importanza Komunitarja ES1110015 Río Anllóns.

Konklużjoni
Il-Kummissjoni għandha titlob informazzjoni lill-awtoritajiet Spanjoli dwar l-
awtorizzazzjonijiet mogħtija għal dan il-proġett ta’ minjiera tad-deheb f’Corcoesto sabiex 
tiżgura  konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE, inklużi d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar il-Ħabitats.

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
2 Id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE tal-21 ta’ Mejju 1992, dwar il-konservazzjoni tal-ħabitat naturali u tal-
fawna u l-flora selvaġġa (ĠU L 206, 22.07.1992).


