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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster maakt bezwaar tegen de voorgenomen goudwinning in het gebied dat bekend staat 
als Corcoesto en gelegen is in de gemeente Cabana (in de provincie La Coruña, Galicië). 
Indienster wijst op de verwoestende gevolgen voor het milieu van dergelijke werkzaamheden 
om goud te winnen in open groeves, vooral omdat de voorziene levensduur van het project 
slechts acht jaar bedraagt. Daarnaast waarschuwt indienster dat de voorgenomen locatie 
slechts op 140 meter van een Natura 2000-gebied ligt. Tot slot voert indienster aan dat zij 
denkt dat er door het project nauwelijks banen gecreëerd zullen worden voor de lokale 
bevolking, wat de mijnonderneming wel beloofd heeft.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 11 oktober 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

Indienster maakt bezwaar tegen de voorgenomen aanleg van een goudmijn in Corcoesto 
(provincie La Coruña, autonome regio Galicië, Spanje). Volgens indienster is dit project 
gebaseerd op mijntechnieken waarbij gebruik wordt gemaakt van arseen en cyanide, en ligt de 
voorgenomen locatie op slechts 140 meter van een Natura 2000-gebied.

De Commissie wijst erop dat de bevoegde Spaanse autoriteiten een milieueffectbeoordeling 
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hebben opgesteld voor een goudmijn in Corcoesto (Galicië)1.

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn2 moet voor elk plan of project dat 
negatieve gevolgen kan hebben voor gebieden van het Natura 2000-netwerk een passende 
beoordeling worden gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de 
instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden. Gelet op de conclusies van de beoordeling 
geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij 
de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied 
niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 
Als dit niet met zekerheid kan worden gezegd, mag het plan of project alleen uitgevoerd 
worden onder de uitzonderlijke voorwaarden vermeld in artikel 6, lid 4, van de richtlijn en 
mits uitvoering van passende compenserende maatregelen.

Volgens de milieueffectbeoordeling zal het project zich op 140 meter bevinden van het gebied 
van communautair belang ES1110015 Río Anllóns.

Conclusie

De Commissie zal de Spaanse autoriteiten om inlichtingen verzoeken over de verleende 
toestemmingen voor dit goudmijnproject in Corcoesto om te waarborgen dat de relevante EU-
milieuwetgeving, met inbegrip van de habitatrichtlijn, volledig wordt geëerbiedigd.

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
2 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 
wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992).


