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Комисия по петиции

17.2.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0539/2011, внесена от Lorenzo Mengoli, с италианско гражданство, 
от името на „Associazione Aster“, относно щети за селското стопанство, 
причинени от копитни и други диви животни в региона Emilia Romagna, 
Италия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията отбелязва, че лошото управление на дивата фауна в региона 
Emilia Romagna е възстановило и значително е увеличило присъствието на копитни 
животни (по-специално елени, глигани и сърни), което има сериозни отрицателни 
последици за местното селскостопанско производство.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 февруари 2012 г.

Всички въпроси, повдигнати в петицията, засягат области, които попадат в обхвата на 
националната компетентност на държавите членки. Вносителите на петицията изказват 
оплакване от изграждането на национални и регионални паркове (защитени територии) 
без съгласието на местните собственици на земи. Съгласно вносителя на петицията, 
защитените територии са довели до увеличаване на дивите животни (и по-точно 
копитните), което причинява щети на селските и горски стопанства. Това от своя страна, 
според тях, кара стопаните да се отказват от планинското земеделие.

Засегнатите видове са: глиган, благороден елен, сърна, муфлон и елен лопатар, нито един 
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от които не е защитен съгласно Директива 92/43/ЕИО за местообитанията1.

Вносителят на петицията прилага откъси от изследване. От изследването става ясно, че 
основните проблеми са предизвикани от глиганите, както и че проблемите се дължат на 
повторно и неуместно възстановяване и развъждане в продължение на няколко 
десетилетия за нуждите на лова, а не с цел създаване на защитени територии. Това е 
въпрос от национална компетентност.

Заключение

От това следва, че Комисията не е в състояние да установи нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда.

                                               
1. ОВ L 206, 22.7.1992 г.


