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Betreft: Verzoekschrift 1143/2011, ingediend door Diego Rodriguez Vieites (Spaanse 
nationaliteit), namens "Platoforma pola proteccion da Serra do Galineiro", 
over opname van het gebied "Serra do Galineiro" (Spanje) in het 
Natura 2000-netwerk

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om opname van het gebied "Serra do Galineiro" (gelegen in de Spaanse 
autonome gemeenschap Galicië) in het Natura 2000-netwerk. In dit gebied bevinden zich 
talrijke habitats en wilde diersoorten die worden beschermd door Richtlijn 92/43/EEG inzake 
de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 06.02.12. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30.05.12

Om een gebied van communautair belang aan te duiden in het kader van de bepalingen van 
Richtlijn van de Raad 92/43/EG1 (de habitatrichtlijn), beoordeelt de Commissie de voorstellen 
van de lidstaten. Dit gebeurt op niveau van de desbetreffende biogeografische regio, om 
ervoor te zorgen dat deze voldoende vertegenwoordigd is in het netwerk van beschermde 
habitats en soorten.

De Commissie heeft onlangs de conclusies van de biogeografische seminaries inzake de 
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representativiteit van de habitats en soorten van het netwerk van gebieden van communautair 
belang die in het kader van de bepalingen van Richtlijn van de Raad 92/43/EG1 zijn 
aangeduid, geactualiseerd. Wat betreft Spanje, toonden de conclusies aan dat verschillende 
soorten habitats van communautair belang niet voldoende vertegenwoordigd zijn in Galicië.

De Commissie heeft Spanje al op de hoogte gebracht van deze conclusies en heeft 
meegedeeld dat het nodig is nieuwe gebieden van communautair belang aan te duiden om het 
vastgestelde tekort recht te zetten en het Natura 2000-netwerk te vervolledigen.

Conclusies

De Commissie zal, indien nodig, de nodige maatregelen nemen om de lidstaten hun plicht om 
te voldoen aan de bepalingen van artikel 4, lid 1 van voornoemde richtlijn met betrekking tot 
deze kwestie af te dwingen.
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