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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1143/2011, του Diego Rodríguez Vieites, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Plataforma pola proteccion da serra do galineiro», σχετικά με 
τη συμπερίληψη της περιοχής «Serra do galineiro» (Ισπανία) στο δίκτυο 
Natura 2000

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί να συμπεριληφθεί η περιοχή «Serra do galineiro» της αυτόνομης 
κοινότητας της Γαλικίας στο δίκτυο Natura 2000. Η περιοχή περιλαμβάνει πολλούς 
οικοτόπους και είδη άγριας πανίδας που προστατεύονται από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Φεβρουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012

Για να χαρακτηρίσει έναν τόπο ως κοινοτικής σημασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου1 (Οδηγία περί οικοτόπων), η Επιτροπή προβαίνει στην 
αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλουν τα κράτη μέλη. Η διαδικασία αυτή 
πραγματοποιείται με γνώμονα την εκάστοτε βιογεωγραφική περιοχή, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται επαρκής αντιπροσωπευτικότητα εντός του δικτύου των προστατευόμενων 
οικοτόπων και ειδών.

                                               
1 Οδηγία 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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Η Επιτροπή επικαιροποίησε προσφάτως τα συμπεράσματα βιογεωγραφικών σεμιναρίων 
σχετικά με την αντιπροσωπευτικότητα των ειδών και των οικοτόπων που περιλαμβάνονται 
στο δίκτυο των τόπων κοινοτικής σημασίας οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι δυνάμει 
των διατάξεων της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου1.  Όσον αφορά την Ισπανία, 
προκύπτει από τα εν λόγω συμπεράσματα ότι αρκετοί τύποι οικοτόπων κοινοτικής σημασίας 
δεν αντιπροσωπεύονται επαρκώς στην περιφέρεια της Γαλικίας.

Η Επιτροπή έχει ήδη διαβιβάσει τα εν λόγω συμπεράσματα στις ισπανικές αρχές και τις έχει 
ενημερώσει για την ανάγκη χαρακτηρισμού νέων τόπων κοινοτικής σημασίας με σκοπό τη 
διόρθωση της συγκεκριμένης έλλειψης αντιπροσωπευτικότητας και την ολοκλήρωση του 
δικτύου Natura 2000.

Συμπεράσματα 

Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, εφόσον χρειάζεται, για να επιβάλει στα κράτη 
μέλη την υποχρέωση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 4 παράγραφος 1 της παραπάνω 
οδηγίας αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα.

                                               
1  Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


