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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1036/2012 , внесена от Lorenzo Croce, с италианско гражданство, от 
името на Италианската асоциация за опазване живота на животните и 
околната среда, относно защитата на катерици в Италия 

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че Европейският съюз е предвидил 1 930 000 евро за 
програма за унищожаване на сивите катерици в Пиемонт, Ломбардия и Лигурия.

Изглежда, че целта на тази програма е да се защитят местните червени катерици от 
разпространяващите се сиви катерици. Вносителят на петицията счита, че е 
необходимо да се запазят и двата вида, като твърди, че те могат да съжителстват без 
никакъв проблем.

Поради тази причина, той призовава програмата за действие да бъдат прекратена и да 
се предприемат алтернативни, не толкова жестоки, мерки за ограничаване 
размножаването на сивата катерица, като например, стерилизация.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 декември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 февруари 2013 г.

Бенефициента по проекта LIFE+ „EC-Square“ се е позовал на пространни научни 
документи, които доказват, че чуждият вид сива катерица води до изчезването на 
местно равнище на местната червена катерица.  Това се дължи преди всички на 
съревнованието за храна. В Обединеното кралство и Ирландия, където за първи път 
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беше въведена сивата катерица, нейното прогресивно разпространение доведе до бърз 
спад и изчезване на местно равнище на местната катерица.
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
Подробно резюме на положението в Италия, актуализирано към 2010 г., беше 
публикувано в Hystrix the Italian Journal on Mammalogy 21 (стр. 127-136) в статията 
на Martinoli A. и др. От наличната литература става ясно, че изглежда двата вида 
трудно могат да съжителстват и че разпространението на чуждоземни видове 
неизбежно води до намаляването или дори изчезването на местните.
Що се отнася до методиката, която ще бъде приложена, проектът предвижда както 
улавяне и евтаназия на индивиди от популацията на сивата катерица, така и улавяне и 
стерилизация, последвани от освобождаване в контролирани райони. Бенефициентът 
твърди, че втората възможност е приложима само в ограничени случаи, какъвто е на 
Геноа Нерви, където броят на сивите катерици е много малък и разпространението им е 
ограничено, докато там където популацията на чуждия вид е твърде голяма и обитава 
големи райони, естествените темпове на възпроизвеждане обезсмислят всеки сериозен 
опит за улавяне и стерилизиране.  Също така следва да се отбележи, че в рамките на 
проекта LIFE+ специална работна група от експерти ще наблюдава целевите популации 
на сива катерица в Ломбардия, Пиемонт и Лигурия. Работната група ще посочи най-
добрите възможности за управление на всяка популация и за гарантиране на 
благоприятен природозащитен статус на червената катерица. 
Петицията не представя научни доказателства в подкрепа на твърденията, отправени 
срещу историята на проекта, неговата цел и метод.

Заключение

Проектът се съфинансира от програмата LIFE+ въз основа на заявлението и 
приоритетите на бенефициента. Решението за финансиране е взето след задълбочена 
процедура по оценяване и е одобрено от всички държави – членки на ЕС.
Като взе предвид горепосоченото Комисията може само да заключи, че основанието, на 
което е избран и финансиран проектът LIFE09 NAT/IT/00095 „EC-Square“, продължава 
да бъде валидно, и не вижда причина за прекратяване на проекта, каквото е искането на 
петицията.


