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Ref.: Petiția nr. 1143/2011, adresată de Diego Rodriguez Vieites, de cetățenie spaniolă, 
în numele „platoforma pola proteccion da serra do galineiro", privind introducerea 
zonei „serra do galineiro" (Spania) în rețeaua Natura 2000

1. Rezumatul petiției

Petiționarul solicită introducerea zonei „serra do galineiro”, care aparține comunității 
autonome Galicia, în rețeaua Natura 2000. În această zonă se găsesc o serie de habitate și 
specii de faună protejate prin Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și 
a speciilor de faună și floră sălbatică.

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Pentru a desemna un sit de importanță comunitară în temeiul dispozițiilor 
Directivei 92/43/CE1 (Directiva privind habitatele), Comisia efectuează o evaluare a 
propunerilor statelor membre. Acest lucru este realizat la nivelul regiunii biogeografice 
relevante, pentru a asigura o reprezentare suficientă în cadrul rețelei de specii și habitate 
protejate.

Recent, Comisia a actualizat concluziile seminarelor biogeografice privind reprezentativitatea 
habitatelor și a speciilor din rețeaua de situri de importanță comunitară desemnate în temeiul 

                                               
1 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.
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dispozițiilor Directivei 92/43/CE1 a Consiliului.  În ceea ce privește Spania, concluziile arată 
că mai multe tipuri de habitate de interes comunitar nu sunt suficient reprezentate în regiunea 
Galicia.

Comisia a comunicat deja Spaniei aceste concluzii și necesitatea de a desemna noi situri de 
importanță comunitară pentru a corecta insuficiența identificată și a completa rețeaua 
Natura 2000.

Concluzii 

Dacă este necesar, Comisia va lua măsurile necesare pentru a pune în aplicare obligația 
statelor membre de a respecta dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din directiva menționată 
mai sus, cu privire la această chestiune.

                                               
1  Directiva Consiliului 92/43/CE din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună 
și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992).


