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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0768/2012, którą złożyła Ana Martina Varela Velo (Hiszpania) 
w sprawie planowanego stworzenia odkrywkowej kopalni złota 
w miejscowości Cabana (La Coruña, Galicja)

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję sprzeciwia się planowanemu rozpoczęciu działalności kopalni złota na 
obszarze zwanym Corcoesto, położonym w miejscowości Cabana (prowincja La Coruña, 
Galicja). Składająca petycję podkreśla szkodliwy wpływ takich odkrywkowych działań 
wydobywczych na środowisko, w szczególności zważywszy na to, że czas trwania 
przedsięwzięcia szacuje się jedynie na osiem lat. Ponadto informuje ona, że planowana 
lokalizacja znajduje się 140 m od obszarów należących do sieci Natura 2000. Wreszcie 
składająca petycję jest przekonana, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie przyczyni się do 
utworzenia miejsc pracy dla lokalnej ludności, jak obiecuje przedsiębiorstwo górnicze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 11 października 2012 r. Zwrócono się do 
Komisji o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składająca petycję wyraża sprzeciw wobec przedsięwzięcia budowy kopalni złota w gminie 
Corcoesto w prowincji A Coruña w Autonomicznej Wspólnocie Galicji (Hiszpania). Według 
składającej petycję w ramach tego przedsięwzięcia będą wykorzystywane techniki 
wydobywcze obejmujące stosowanie arszeniku i cyjanku, a kopalnia będzie zlokalizowana 
140 metrów od obszaru należącego do sieci Natura 2000.

Komisja zauważa, że właściwe władze hiszpańskie wydały deklarację w sprawie 
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oddziaływania na środowisko kopalni złota w Corcoesto (Galicja)1.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej2wszelkie plany lub przedsięwzięcia mogące 
mieć negatywny wpływ na tereny objęte programem Natura 2000 muszą zostać poddane 
właściwej ocenie uwzględniającej założenia ochrony tych terenów. W świetle wniosków 
wynikających z tej oceny właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub 
przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren 
oraz, w stosownych przypadkach, po uzyskaniu opinii całego społeczeństwa. Jeżeli nie może 
to zostać zapewnione, dany plan lub projekt może zostać zrealizowany jedynie 
w wyjątkowych okolicznościach przedstawionych w art. 6 ust. 4 dyrektywy i muszą mu 
towarzyszyć odpowiednie środki kompensujące.

Zgodnie z deklaracją w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcie będzie 
zlokalizowane 140 metrów od terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty ES1110015 Río 
Anllóns.

Wniosek
Komisja zwróci się do władz hiszpańskich o informacje na temat pozwoleń wydanych na to 
przedsięwzięcie dotyczące wydobycia złota w Corcoesto, aby zapewnić pełną zgodność 
z odpowiednimi przepisami środowiskowymi UE, w tym przepisami dyrektywy siedliskowej.

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html.
2Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992).


