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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1143/2011, którą złożył Diego Rodríguez Vieites (Hiszpania) 
w imieniu Plataforma pola proteccion da serra do galineiro, w sprawie 
włączenia obszaru „serra do galineiro” w Hiszpanii do sieci Natura 2000

1. Streszczenie petycji

Składający petycję żąda, by obszar „serra do galineiro” położony na terenie Autonomicznej 
Wspólnoty Galicii został włączony do sieci Natura 2000. Na obszarze tym znajdują się liczne 
siedliska oraz gatunki dzikiej fauny chronionej przepisami dyrektywy Rady 92/43/EWG 
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

W celu określenia terenu mającego znaczenie dla Wspólnoty na mocy przepisów dyrektywy 
Rady 92/43/EWG1(dyrektywy siedliskowej) Komisja dokonuje oceny wniosków 
przedstawionych przez państwa członkowskie. Odbywa się to w odniesieniu do 
odpowiedniego regionu biograficznego w celu zapewnienia wystarczającego występowania 
chronionych siedlisk i gatunków w ramach sieci.

Komisja zaktualizowała ostatnio wnioski z biogeograficznych seminariów dotyczących 
występowania siedlisk i gatunków w sieci terenów mających znaczenie dla Wspólnoty 

                                               
1Dyrektywa 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.
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określonych na mocy przepisów dyrektywy Rady 92/43/EWG1. W odniesieniu do Hiszpanii 
we wnioskach wykazano, że kilka typów siedlisk ważnych dla Wspólnoty nie występuje w 
dostatecznej liczbie w regionie Galicia.

Komisja poinformowana już Hiszpanię o tych wnioskach i o potrzebie wyznaczenia nowych 
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, tak aby zaradzić stwierdzonym niedostatkom i 
uzupełnić sieć Natura 2000.

Wnioski 

Jeśli będzie to konieczne, Komisja podejmie niezbędne działania w celu zobowiązania państw 
członkowskich do spełnienia obowiązków wynikających z art. 4 ust. 1 wyżej wspomnianej 
dyrektywy w odniesieniu do przedmiotowej kwestii.

                                               
1Dyrektywa 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.


