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Det är här lämpligt att påminna om att programförvaltningen genomförs av medlemsstaten och alltså av
dess nationella eller regionala myndigheter och inte av kommissionen.
I vilket fall som helst skall det noteras att de spanska myndigheterna har föreslagit Sierra de Bazas
naturpark (Grenada) som ett område av gemenskapsintresse som kan införlivas med det ekologiska nätet
Natura 2000.
Eftersom det handlar om ett område av gemenskapsintresse är medlemsstaterna skyldiga att godkänna den
nödvändiga lagstiftning, administrativ eller avtalsenlig, för bevarandet av de livsmiljöer som ingår i bilaga I
och de arter som nämns i bilaga II till rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter (2) och för att uppnå direktivets allmänna mål.
Det är dock medlemsstaternas sak att förvalta de områden som kan införlivas med det ekologiska nätet
Natura 2000 och kommissionens roll består i att försäkra sig om att gemenskapsrätten respekteras.
(1) EGT L 160, 26.6.1999.
(2) EGT L 206, 22.7.1992.
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SKRIFTLIG FRÅGA E-3186/01
från Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) till rådet
(23 november 2001)

Ämne: Bushmeat
Kan rådet bekräfta att rådet den 6 november fått ta emot 340 000 underskrifter från europeiska
medborgare som därmed protesterade mot att ”bushmeat” från Afrika får en allt större avsättning i
Europa, varvid det lär röra sig om en utförsel på 4 miljoner ton årligen?
Vet rådet om, att detta kött kommer från olika djur som lever i vilt tillstånd i Afrika, bland vilka också
märks utrotningshotade djur?
Är rådet berett att införa importförbud mot sådant kött eller genomföra en rigorös och väl övervakad
kvotering av denna köttimport, eftersom vissa kategorier av vilt levande djur i Afrika i annat fall kommer
att dö ut inom 10 år, som en konsekvens av denna export?

Svar
(18 mars 2002)
Rådet noterar med intresse den ärade parlamentsledamotens hänvisning till ett dokument med
340 000 namnunderskrifter från europeiska medborgare som protesterar mot ökande europeisk försäljning
av ”djungelkött” från afrikanska vilda djur men har hittills inte mottagit detta.
Rådet noterar också uppgiften från den ärade parlamentsledamoten att detta kött delvis kommer från
utrotningshotade arter.
Beträffande införande av importförbud eller kontrollerade importkvoter är det kommissionens sak att
utreda denna fråga grundligt samt rapportera till rådet och om den finner anledning därtill lägga fram ett
konkret förslag.
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