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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1143/2011, внесена от Diego Rodríguez Vieites, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma pola proteccion da serra do 
galineiro“, относно включването на обекта „Serra do Galineiro“ 
(Испания) в мрежата на „Натура 2000“

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията желае територията „Serra do Galineiro“ в автономната област 
Галисия да бъде включена в мрежата „Натура 2000“. В рамките на тази територия се 
намират голям брой местообитания и видове на дивата фауна, защитени съгласно 
Директива 92/43/EИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 06 февруари 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

С цел да определи територия от значение за Общността съгласно разпоредбите на 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета1 (Директивата за местообитанията), Комисията 
извършва оценка на предложенията, отправени от държавите членки. Тя се извършва на 
равнището на съответния биогеографски регион, за да се гарантира, че защитените 
местообитания и видове са представени в достатъчна степен в мрежата.

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и 

на дивата флора и фауна. ОВ L 206, 22.7.1992 г.
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Комисията наскоро актуализира заключенията от биогеографските семинари относно 
представителността на местообитанията и видовете в мрежата от територии от 
значение за Общността, определени в съответствие с разпоредбите на 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета1. По отношение на Испания заключенията показват, че 
няколко видове местообитания от интерес за Общността не са представени в 
достатъчна степен в региона на Галисия.

Комисията вече уведоми Испания относно тези заключения и необходимостта от 
определяне на нови територии от значение за Общността, за да се заличи установеният 
недостатък и да се довърши мрежата „Натура 2000“.

Заключения 

Ако е необходимо, Комисията ще предприеме необходимите мерки, за да поиска 
изпълнение на задължението на държавите членки да изпълнят условията на член 4, 
параграф 1 от горепосочената директива във връзка с този въпрос.

                                               
1 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и 

на дивата флора и фауна. ОВ L 206, 22.7.1992 г.


