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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0539/2011 του Lorenzo Mengoli, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Associazione Aster», σχετικά με τη ζημία που έχει προκαλέσει στη 
γεωργία η παρουσία οπληφόρων και άλλων άγριων ζώων στην περιφέρεια 
της Emilia Romagna (Ιταλία)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων σημειώνει ότι η κακή διαχείριση της άγριας πανίδας στην περιφέρεια Emilia 
Romagna είχε ως αποτέλεσμα την επανεμφάνιση και τη σημαντική αύξηση οπληφόρων
(κυρίως ελαφιών, αγριογούρουνων και ζαρκαδιών), με σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στην 
τοπική γεωργική παραγωγή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 19 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Όλα τα ζητήματα που θίγονται στην αναφορά αφορούν θέματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών. Οι αναφέροντες διαμαρτύρονται για την κατασκευή εθνικών ή 
περιφερειακών πάρκων (προστατευόμενες περιοχές) χωρίς την άδεια των τοπικών ιδιοκτητών 
γης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, η δημιουργία προστατευόμενων περιοχών έχει οδηγήσει σε 
αύξηση της άγριας χλωρίδας και πανίδας (κυρίως των οπληφόρων), γεγονός που έχει επιζήμιες 
επιπτώσεις στις γεωργικές και δασικές εκτάσεις. Αυτό, συνακόλουθα, έχει ως αποτέλεσμα την 
εγκατάλειψη της ορεινής γεωργίας.

Τα είδη για τα οποία γίνεται λόγος είναι: το αγριογούρουνο, το κόκκινο ελάφι, το ζαρκάδι, το 
αγρινό (άγριο πρόβατο «μουφλόν») και το πλατώνι (ευρωπαϊκό ελάφι «δάμα»), κανένα εκ των 
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οποίων δεν προστατεύεται βάσει της οδηγίας για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ1.

Οι αναφέροντες έχουν επισυνάψει αποσπάσματα από μια μελέτη. Aπό τη μελέτη προκύπτει ότι 
τα βασικά προβλήματα προκαλούνται από τα αγριογούρουνα και ότι προέρχονται από τις επί 
δεκαετίες επαναλαμβανόμενες και ακατάλληλες επανεισαγωγές και ανανεώσεις των 
αποθεμάτων για κυνηγετική χρήση και όχι από τη δημιουργία προστατευόμενων περιοχών. Η 
αντιμετώπιση του ζητήματος εναπόκειται στις εθνικές αρχές.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή κρίνει, συνεπώς, ότι δεν υφίσταται παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ.

                                               
1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992.


