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De Europæiske Fællesskabers Tidende

DA

Der er her grund til at nævne, at forvaltningen af disse programmer varetages af medlemsstaten og dermed
af dens nationale og/eller regionale myndigheder og ikke Kommissionen.
Det skal dog tilføjes, at Sierra de Baza-naturparken (Granada) af de spanske myndigheder er foreslået som
en lokalitet af fællesskabsbetydning med henblik på optagelse i Natura 2000-nettet.
Når det drejer sig om en lokalitet af fællesskabsbetydning, skal medlemsstaterne iværksætte de nødvendige
retsforskrifter, administrative bestemmelser eller aftaler til bevarelse af naturtyperne i bilag I og arterne i
bilag II til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper og vilde dyr og planter (2)
og til opfyldelse af direktivets generelle mål.
Men forvaltningen af de områder, der kommer til at indgå i Natura 2000-nettet, sorterer under
medlemsstaterne, og Kommissionens rolle består i at sikre, at fællesskabsbestemmelserne overholdes.
(1) EFT L 160 af 26.6.1999.
(2) EFT L 206 af 22.7.1992.
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SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-3186/01
af Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) til Rådet
(23. november 2001)

Om: Bushmeat
Kan Rådet bekræfte, at den den 16. november har modtaget 340 000 underskrifter fra europæiske borgere,
hvormed der protesteres mod det voksende marked i Europa for afrikansk »bushmeat«, hvoraf der allerede
eksporteres 4 millioner tons om året?
Ved Rådet, at dette kød stammer fra forskellige vilde dyr i Afrika, heriblandt dyrearter, der er ved at uddø?
Er Rådet rede til at indføre et importstop for dette kød eller at iværksætte en streng og kontrolleret
kvoteordning for importen af dette kød, da visse arter af vildtlevende dyr i Afrika ellers vil kunne uddø
inden for 10 år som følge af denne eksport?

Svar
(18. marts 2002)
Rådet noterer sig med interesse det ærede parlamentsmedlems henvisning til et dokument med
340 000 underskrifter fra europæiske borgere, der protesterer mod det voksende salg i Europa af afrikansk
»bushmeat«, men har hidtil ikke modtaget dette dokument.
Rådet noterer sig også oplysningen fra det ærede medlem om, at dette »bushmeat« stammer fra vilde dyr i
Afrika, hvoraf nogle er ved at uddø.
Med hensyn til at indføre et importforbud eller kontrollerede importkvoter er det Kommissionens opgave
at undersøge dette spørgsmål indgående samt at rapportere til Rådet og eventuelt fremsætte et konkret
forslag.
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