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Tárgy: Diego Rodriguez Vieites spanyol állampolgár által a „Platoforma pola 
proteccion da Serra do Galineiro” (Serra do Galineiro-i Természetvédelmi 
Platform) nevében benyújtott 1143/2011. számú petíció Serra do Galineiro 
(Spanyolország) a Natura 2000 hálózatba történő felvételéről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kéri, hogy a Serra do Galineiro elnevezésű területet vegyék fel a 
Natura 2000 hálózatba. Ezen a területen számos, a természetes élőhelyek, valamint az állatok 
és növények védelméről szóló 92/43/EGK irányelv által védett természetes élőhely és állatfaj 
található.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. február 6. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.

Annak érdekében, hogy egy területet a 92/43/EK (élőhelyvédelmi) irányelv1 rendelkezései 
értelmében közösségi jelentőségű területté minősítsen, a Bizottság elvégzi a tagállamok által 
benyújtott javaslatok értékelését. Ez a védett élőhelyek és fajok hálózatán belüli megfelelő 
reprezentációjának biztosítása érdekében az adott biogeográfiai régió szintjén történik.

                                               
1 A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 

növények védelméről (HL L 206., 1992.7.22.).
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A Bizottság a közelmúltban aktualizálta a 92/43/EK tanácsi irányelv1 értelmében közösségi 
jelentőségűnek minősülő területek hálózatai élőhelyeinek és fajainak reprezentativitásáról 
szóló biogeográfiai következtetéseket. Spanyolország esetében a következtetések szerint 
számos közösségi érdekű élőhelytípus nincs kellőképpen reprezentálva Galicia régiójában.

A Bizottság már tájékoztatta Spanyolországot e következtetésekről és arról, hogy a 
megállapított hiányosságok kiküszöböléséhez és a Natura 2000 hálózat kiteljesítéséhez új 
közösségi jelentőségű területek kijelölése szükséges.

Következtetések 

A Bizottság, amennyiben szükség lesz rá, meghozza az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy 
kötelezze a tagállamokat a fent említett irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében rendelkezések 
teljesítésére.

                                               
1  A Tanács 1992. május 21-i 92/43/EGK irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és 
növények védelméről (HL L. 206., 1992.7.22.).


