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i Italien

1. Sammendrag

Ifølge andrageren har EU givet 1 930 000 EUR i støtte til et program til udryddelse af det grå 
egern i Piemonte, Lombardiet og Ligurien.

Formålet med programmet er angiveligt at beskytte de hjemmehørende røde egern mod 
udbredelsen af grå egern. Andrageren finder det nødvendigt at bevare begge arter og anfører, 
at de to arter kan leve side om side uden problemer.

Han slår derfor til lyd for, at handlingsplanen standses, og at der i stedet anvendes et mindre 
grufuldt alternativ til at begrænse det grå egerns udbredelse, f.eks. ved at sterilisere dem.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. december 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. februar 2013

Modtageren af støtte fra LIFE+-projektet EC-Square fremlagde henvisninger til omfattende 
videnskabelig litteratur, der dokumenterer, at det ikke-hjemmehørende grå egern forårsager 
udryddelse af det hjemmehørende røde egern. Årsagen hertil er fortrinsvist kamp om føde. På 
de britiske øer, hvor det grå egern første gang blev introduceret, førte dets gradvise udbredelse 
til et skarpt fald og lokal uddøen af det hjemmehørende egern:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
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Der er offentliggjort en detaljeret redegørelse for situationen i Italien, ajourført frem til 2010 i 
Hystrix 21, det italienske fagskrift om mammalogi, (s. 127–136) i en artikel af Martinoli A. 
m.fl. Ifølge den foreliggende faglitteratur har de to arter yderst vanskeligt ved sameksistens og 
udbredelsen af den invasive art vil uvægerligt føre til indskrænkning eller ligefrem udryddelse 
af den hjemmehørende art.

Hvad angår den metodologi, der vil blive anvendt, opererer projektet med både indfangning 
og aflivning af individer af grå egern såvel som indfangning og sterilisering efterfulgt af 
udsættelse i kontrollerede områder. Støttemodtageren anfører, at den anden løsning kun er 
brugbar i en meget begrænset situation, såsom i Genova Nervi, hvor antallet af grå egern er 
begrænset og afgrænset, mens reproduktionsraten, der hvor populationen af ikke-
hjemmehørende arter er for stor og dækker vidtstrakte områder, ville overvinde ethvert seriøst 
forsøg på at indfange og sterilisere. Det skal endvidere bemærkes, at der under LIFE+-
projektet er nedsat en særlig ekspertgruppe til at føre kontrol med målpopulationen af grå 
egern i Lombardiet, Piemonte og Ligurien. Denne ekspertgruppe vil angive de bedste 
muligheder for kontrol med hver population og for sikring af en gavnlig bevaringsstatus for 
det røde egern. 

Der anføres i andragendet ikke nogen videnskabelige beviser til grund for det sagsforhold, der 
er fremført mod projektets baggrund, mål og metodologi.

Konklusion

Projektet samfinansieres af LIFE+-programmet på grundlag af ansøgningen og de prioriteter, 
der er indsendt af støttemodtageren. Finansieringsbeslutningen blev truffet efter en grundig 
gennemgangsprocedure og fik tilslutning fra alle EU-medlemsstater.

I betragtning af de ovennævnte forhold må Kommissionen konkludere, at grundlaget for 
udvælgelsen og finansieringen af projekt LIFE09 NAT/IT/00095 "EC-Square" fortsat er 
berettiget og ser således ingen grund til at efterkomme anmodningen om at standse projektet.


