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Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

FI

Muistutettakoon tässä yhteydessä, että näiden ohjelmien hallinnointi on jäsenvaltion ja siten sen
kansallisten ja/tai alueellisten viranomaisten eikä komission tehtävä.
On kuitenkin huomattava, että Espanjan viranomaiset ovat ehdottaneet Sierra de Bazan luonnonpuiston
(Granada) valitsemista yhteisön tärkeänä pitämien ja mahdollisesti Natura 2000 -verkostoon liitettävien
alueiden joukkoon.
Jäsenvaltioiden on yhteisön tärkeinä pitämien alueiden osalta hyväksyttävä tarvittavat määräykset tai
hallinnolliset tai sopimusoikeudelliset toimenpiteet luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja
kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (2) liitteessä I
lueteltujen luontotyyppien ja sen liitteessä II tarkoitettujen lajien suojelemiseksi sekä kyseisen direktiivin
yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Natura 2000 -verkostoon mahdollisesti liitettävien alueiden hoito kuuluu kuitenkin jäsenvaltioiden
toimivaltaan, ja komission tehtävänä on taata yhteisön lainsäädännön noudattaminen.
(1) EYVL L 160, 26.6.1999.
(2) EYVL L 206, 22.7.1992.
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KIRJALLINEN KYSYMYS E-3186/01
esittäjä(t): Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) neuvostolle
(23. marraskuuta 2001)

Aihe: Luonnonvaraisten eläinten liha (bushmeat)
Voiko neuvosto vahvistaa vastaanottaneensa 6. marraskuuta 340 000 Euroopan kansalaisen allekirjoittaman adressin, jolla vastustetaan afrikkalaisen niin kutsutun bushmeat-lihan (luonnonvaraisten eläinten liha)
kasvavia markkinoita Euroopassa, jonne lihaa väitetään tuotavan 4 miljoonaa tonnia vuodessa?
Onko neuvosto tietoinen siitä, että kyseinen liha on peräisin Afrikan eri luonnonvaraisista eläimistä, joiden
joukossa on lajeja, joita uhkaa sukupuuttoon kuoleminen?
Onko neuvosto valmis ottamaan käyttöön tuontikiellon tämän lihan osalta tai luomaan sen tuontia
koskevan tiukan ja valvotun kiintiöjärjestelmän, koska muuten kyseisen viennin seurauksena tietyt
Afrikassa luonnonvaraisena elävät eläinryhmät kuolevat sukupuuttoon 10 vuoden sisällä?

Vastaus
(18. maaliskuuta 2002)
Neuvosto panee kiinnostuneena merkille kysyjän maininnan 340 000 Euroopan kansalaisen allekirjoittamasta adressista, jolla vastustetaan Afrikasta peräisin olevan luonnonvaraisten eläinten lihan markkinoiden
kasvua Euroopassa, mutta neuvostolle ei ole tähän mennessä toimitettu tällaista asiakirjaa.
Neuvosto panee myös merkille, että liha on kysyjän mukaan peräisin afrikkalaisista villieläimistä, joista
muutamia uhkaa sukupuuttoon kuoleminen.
Tuontikiellon tai valvotun tuontikiintiöjärjestelmän käyttöön ottamisen osalta on komission tehtävä tutkia
asia perusteellisesti, tiedottaa siitä neuvostolle ja tarvittaessa esittää neuvostolle konkreettinen ehdotus.
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