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Ει΄ναι σκο΄πιµο να υπενθυµιστει΄ εδω΄ ο΄τι η διαχει΄ριση των υπο΄ψη προγραµµα΄των πραγµατοποιει΄ται σε επι΄πεδο
κρα΄τους µε΄λους, δηλαδη΄ απο΄ τις εθνικε΄ς η΄/και περιφερειακε΄ς αρχε΄ς και ο΄χι απο΄ την Επιτροπη΄.
Εν πα΄ση περιπτω΄σει πρε΄πει να σηµειωθει΄ ο΄τι το εθνικο΄ πα΄ρκο «Sierra de Baza» (Γρενα΄δα) προτα΄θηκε απο΄ τις
ισπανικε΄ς αρχε΄ς ως το΄πος κοινοτικου΄ ενδιαφε΄ροντος, που θα µπορου΄σε να ενταχθει΄ στο δι΄κτυο Natura 2000.
Όταν προ΄κειται για το΄πο κοινοτικου΄ ενδιαφε΄ροντος, τα κρα΄τη µε΄λη ει΄ναι υποχρεωµε΄να να εκδι΄δουν τα θεσµικα΄,
διοικητικα΄ η΄ συµβατικα΄ µε΄τρα που ει΄ναι αναγκαι΄α για τη διατη΄ρηση των οικοτο΄πων που περιε΄χονται στο
΄ ν που αναφε΄ρονται στο παρα΄ρτηµα II της οδηγι΄ας αριθ. 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλι΄ου
παρα΄ρτηµα Ι και των ειδω
΄ ν οικοτο΄πων και της α΄γριας χλωρι΄δας και πανι΄δας (2)
της 21ης Μαι΅ου 1992 σχετικα΄ µε τη διατη΄ρηση των φυσικω
και προκειµε΄νου να επιτευχθου΄ν οι γενικοι΄ στο΄χοι της οδηγι΄ας αυτη΄ς.
Η διαχει΄ριση των το΄πων που ει΄ναι δυνατο΄ν να ενταχθου΄ν στο δι΄κτυο Natura 2000 υπα΄γεται στην αρµοδιο΄τητα
΄ ν ενω΄ ο ρο΄λος της Επιτροπη΄ς συνι΄σταται στη διασφα΄λιση της τη΄ρησης του κοινοτικου΄ δικαι΄ου.
των κρατω΄ν µελω
(1) ΕΕ L 160 της 26.6.1999.
(2) ΕΕ L 206 της 22.7.1992.
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υποβολη΄: Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) προς το Συµβου΄λιο
(23 Νοεµβρι΄ου 2001)
Θε΄µα: Κρε΄ας α΄γριων ζω΄ων
΄ σει ο΄τι στις 6 Νοεµβρι΄ου ΄ελαβε 340 000 υπογραφε΄ς ευρωπαι΄ων πολιτω΄ν οι
Μπορει΄ το Συµβου΄λιο να επιβεβαιω
΄ πη κρε΄ατος που προε΄ρχεται απο΄ α΄γρια ζω΄α, ο΄ταν
οποι΄οι διαµαρτυ΄ρονται για την κλιµακου΄µενη αγορα΄ στην Ευρω
µα΄λιστα προ΄κειται για εξαγωγε΄ς 4 εκατοµµυρι΄ων το΄ννων ετησι΄ως;
Γνωρι΄ζει το Συµβου΄λιο ο΄τι το κρε΄ας αυτο΄ προε΄ρχεται απο΄ δια΄φορα α΄γρια ζω΄α της Αφρικη΄ς, µεταξυ΄ των οποι΄ων
και ζω΄α που απειλου΄νται µε εξαφα΄νιση;
Ει΄ναι το Συµβου΄λιο διατεθειµε΄νο να απαγορευ΄σει τις εισαγωγε΄ς αυτου΄ του κρε΄ατος η΄ να εφαρµο΄σει αυστηρο΄τερη
και υπο΄ ΄ελεγχο σχετικη΄ ποσο΄στωση εισαγωγη΄ς, επειδη΄ ορισµε΄νες οµα΄δες α΄γριων ζω΄ων που ζουν στην Αφρικη΄ θα
΄ ν αυτω΄ν;
εξαφανισθου΄ν εντο΄ς 10 ετω΄ν, συνεπει΄α των εξαγωγω

Απα΄ντηση
(18 Μαρτι΄ου 2002)
΄ νει µε ενδιαφε΄ρον την αναφορα΄ της αξιο΄τιµης κας βουλευτου΄ σε ΄ενα ΄εγγραφο που περιε΄χει
To Συµβου΄λιο σηµειω
΄ ν που διαµαρτυ΄ρονται για τις αυξανο΄µενες πωλη΄σεις στην Ευρω
΄ πη
340 000 υπογραφε΄ς ευρωπαι΄ων πολιτω
αφρικανικου΄ κρε΄ατος α΄γριων ζω΄ων, αλλα΄ δεν ΄εχει λα΄βει µε΄χρι ση΄µερα το εν λο΄γω ΄εγγραφο.
΄ νει επι΄σης την πληροφορι΄α της αξιο΄τιµης κας βουλευτου΄ ο΄τι το κρε΄ας αυτο΄ προε΄ρχεται απο΄
Το Συµβου΄λιο σηµειω
α΄γρια ζω΄α της Αφρικη΄ς, ορισµε΄να απο΄ τα οποι΄α απειλου΄νται µε εξαφα΄νιση.
΄ ν η΄ ελεγχο΄µενων ποσοστω΄σεων εισαγωγη΄ς, εναπο΄κειται στην
Όσον αφορα΄ την επιβολη΄ απαγο΄ρευσης εισαγωγω
Επιτροπη΄ να εξετα΄σει ολοκληρωµε΄να το ζη΄τηµα και να υποβα΄λει ΄εκθεση στο Συµβου΄λιο εα΄ν δε ενδει΄κνυται να
υποβα΄λει συγκεκριµε΄νη προ΄ταση.
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