
CM\931990RO.doc PE508.107v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiții

27.3.2013

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0768/2012, adresată de Ana Martina Varela Velo, de cetățenie 
spaniolă, cu privire la activitățile de minerit aurifer cu exploatare în carieră 
prevăzute în orașul Cabana (La Coruña, Galicia)

1. Rezumatul petiției

Petiționara se opune activităților de minerit aurifer prevăzute în regiunea cunoscută sub 
numele de Corcoesto, situată în orașul Cabana (provincia La Coruña, Galicia). Petiționara 
reliefează impactul devastator asupra mediului cauzat de astfel de activități de exploatare în 
carieră, în special având în vedere faptul că durata de desfășurare a proiectului este de 8 ani. 
Mai mult, petiționara atrage atenția asupra faptului că locația prevăzută este situată la 140 de 
metri de siturile Natura 2000. În sfârșit, petiționara consideră că proiectul va crea puține 
locuri de muncă pentru localnici, în comparație cu ceea ce a promis societatea minieră.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 11 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Petiționara se opune proiectului de construcție a unei exploatări aurifere în orașul Corcoesto, 
provincia A Coruña, Comunitatea Autonomă Galicia, Spania. Potrivit petiționarei, acest 
proiect are la bază tehnologii miniere care implică utilizarea arsenicului și a cianurii și se va 
situa la 140 de metri de un sit Natura 2000.

Comisia ia act de faptul că autoritățile spaniole competente au emis o declarație privind 
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impactul asupra mediului pentru o exploatare auriferă în Corcoesto (Galicia)1.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Directiva privind habitatele2, orice plan sau 
proiect care ar putea avea efecte negative asupra siturilor Natura 2000 trebuie să facă obiectul 
unei evaluări corespunzătoare, având în vedere obiectivele de conservare ale siturilor. În 
funcție de concluziile evaluării, autoritățile competente aprobă planul sau proiectul doar după 
ce au constatat că nu are efecte negative asupra integrității sitului și, după caz, după ce au 
consultat opinia publică. Dacă nu se poate constata acest lucru, planul sau proiectul poate 
demara doar dacă respectă cerințele excepționale stabilite la articolul 6 alineatul (4) din 
directivă și cu condiția aplicării unor măsuri compensatorii adecvate.

În conformitate cu declarația privind impactul asupra mediului, proiectul se va situa la 140 de 
metri de situl de importanță comunitară ES1110015 Río Anllóns.

Concluzie
Comisia va solicita autorităților spaniole informații privind autorizațiile acordate pentru acest 
proiect de exploatare auriferă din Corcoesto, pentru a garanta conformitatea deplină cu 
legislația de mediu relevantă a UE, inclusiv cu dispozițiile Directivei privind habitatele.

                                               
1 http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130108/AnuncioCA04-271212-0002_es.html
2 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992).


