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Er zij hierbij op gewezen dat deze programma’s door de lidstaat, ergo de daartoe aangewezen nationale
en/of regionale instanties, worden beheerd, en niet door de Commissie.
Feit is dat het natuurpark Sierra de Baza (Granada) door de Spaanse autoriteiten is voorgedragen als
natuurgebied van communautair belang dat in aanmerking komt voor opname in het netwerk Natura
2000.
Nu het gaat om een gebied van communautair belang, zijn de lidstaten verplicht de wettelijke,
bestuursrechtlijke of contractuele bepalingen vast te stellen die nodig zijn voor de instandhouding van de
habitattypen genoemd in bijlage I en de soorten genoemd in bijlage II bij Richtlijn 92/43/EEG van de Raad
van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (2),
alsmede voor de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van deze richtlijn.
Het beheer van de gebieden die zijn voorgedragen in het kader van Natura 2000 valt echter onder de
bevoegdheid van de lidstaten. De Commissie heeft tot taak toe te zien op de naleving van het
Gemeenschapsrecht.
(1) PB L 160 van 26.6.1999.
(2) PB L 206 van 22.7.1992.
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SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3186/01
van Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) aan de Raad
(23 november 2001)

Betreft: Bushmeat
Kan de Raad bevestigen dat hij op 6 november 340 000 handtekeningen heeft ontvannngen van Europese
burgers waarmee geprotesteerd werd tegen de groeiende markt in Europa voor Afrikaans „bushmeat”,
waarbij het al zou gaan om een export van 4 miljoen ton per jaar?
Weet de Raad dat dit vlees afkomstig is van diverse in het wild levende dieren in Afrika, waaronder dieren
die met uitsterven worden bedreigd?
Is de Raad bereid om een importstop op dit vlees in te voeren of een stringente en gecontroleerde
quotering voor de import van dit vlees te bewerkstelligen omdat bepaalde groepen in het wild levende
Afrikaanse dieren anders binnen 10 jaar zullen uitsterven als gevolg van deze export?

Antwoord
(18 maart 2002)
De Raad neemt met belangstelling nota van de verwijzing door het geachte parlementslid naar een
document dat 340 000 handtekeningen bevat van Europese burgers, die protest aantekenen tegen de
groeiende markt in Europa voor Afrikaans „bushmeat”; tot op heden heeft hij dit document echter niet
ontvangen.
Tevens neemt de Raad nota van de door het geachte parlementslid verstrekte informatie dat dit vlees
afkomstig is van in het wild levende dieren in Afrika, waaronder dieren die met uitsterven worden
bedreigd.
Wat de invoering van een importstop of gecontroleerde quotering van de invoer betreft: het is de taak van
de Commissie deze kwestie grondig te onderzoeken, aan de Raad verslag uit te brengen en, eventueel, een
concreet voorstel voor te leggen.
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