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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0539/2011, ingediend door Lorenzo Mengoli (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Associazione Aster, over landbouwschade die veroorzaakt wordt door 
hoefdieren en andere wilde dieren in de Italiaanse regio Emilia-Romagna

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat een verkeerd wildbeheer in de regio Emilia-Romagna heeft geleid tot de 
herinvoering en aanzienlijke groei van het aantal hoefdieren (in het bijzonder herten, wilde 
zwijnen en reeën), waardoor ernstige schade wordt berokkend aan de plaatselijke 
landbouwproductie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 19 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Alle problemen die in het verzoekschrift aangekaart worden, hebben betrekking op 
aangelegenheden die onder de nationale bevoegdheid van de lidstaten vallen. Indieners klagen over 
de creatie van nationale of regionale parken (beschermde gebieden) zonder toestemming van de 
plaatselijke grondbezitters. Volgens indieners hebben de beschermde gebieden tot een toename van 
in het wild levende dieren (namelijk hoefdieren) geleid, met schade aan land- en bosbouw tot 
gevolg. Dit leidt volgens hen op zijn beurt tot het opgeven van de berglandbouw.

De betrokken soorten zijn: wilde zwijnen, edelherten, reeën, moeflons en damherten, die geen van 
alle beschermd worden door de habitatrichtlijn, 92/43/EEG1.

Indieners voegen uittreksels uit een onderzoek toe. Uit het onderzoek blijkt dat de voornaamste 
problemen veroorzaakt worden door wilde zwijnen, en dat de problemen toe te schrijven zijn aan 
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het gedurende decennia herhaald en ongepast herinvoeren en uitzetten van deze dieren met het oog 
op de jacht, veeleer dan aan de creatie van beschermde gebieden. Deze kwestie valt onder de 
nationale bevoegdheid.

Conclusie

De Commissie kan derhalve geen inbreuk op het milieurecht van de EU vaststellen.


