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over de bescherming van eekhoorns in Italië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens indiener heeft de Europese Unie 1.930.000 EUR uitgegeven om steun te verlenen aan 
een programma voor het uitroeien van de grijze eekhoorn in Piemonte, Lombardije en 
Ligurië.

Dit programma zou de bescherming beogen van de zogenaamde rode eekhoorn, een inheemse 
soort die bedreigd zou worden door de snelle voortplanting van de grijze eekhoorn. Indiener 
beweert dat het noodzakelijk is beide soorten te behouden, die volgens hem nu al 
probleemloos naast elkaar voortbestaan. 

Daarom stelt hij voor om het zogenaamde actieplan stop te zetten en andere, minder wrede 
methoden toe te passen om de voortplanting van de grijze eekhoorn aan banden te leggen, 
bijvoorbeeld door sterilisatie.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 december 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 februari 2013

EC-Square, begunstigde van het LIFE+-project, heeft verwezen naar een grote hoeveelheid 
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wetenschappelijke literatuur waarin wordt bewezen dat de inheemse rode eekhoorn lokaal met 
uitsterven wordt bedreigd door de aanwezigheid van de uitheemse grijze eekhoorn. Met name 
voedselconcurrentie is daarvan de oorzaak. In Groot-Brittannië en Ierland, waar de grijze 
eekhoorn het eerst is uitgezet, heeft diens snelle verspreiding geleid tot een sterke 
achteruitgang en plaatselijk uitsterven van de inheemse eekhoorn:
http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8)
In een artikel van A. Martinoli et al. in Hystrix. The Italian Journal on Mammalogy 21
(p. 127-136) wordt een gedetailleerd, tot 2010 bijgewerkt overzicht gegeven van de situatie in 
Italië. Uit de bestaande literatuur kan worden opgemaakt dat de twee soorten vrijwel niet 
naast elkaar kunnen bestaan en dat de groei van de uitheemse soort onvermijdelijk leidt tot 
achteruitgang of zelfs uitsterven van de inheemse soort.
Het project voorziet in vangst en euthanasie van grijze eekhoorns, alsook in vangst, sterilisatie 
en vervolgens vrijlating in gecontroleerde gebieden. De begunstigde verklaart dat de tweede 
optie alleen zeer beperkt wordt toegepast, bijvoorbeeld in Genova Nervi, waar het aantal 
grijze eekhoorns zeer gering is. Wanneer de populatie uitheemse soorten te groot is en grote 
gebieden bestrijkt, zal de natuurlijke voortplantingssnelheid elke serieuze poging tot vangst en 
sterilisatie teniet doen. Tevens zal een speciale taskforce van deskundigen in het kader van het 
LIFE+-project de beoogde populaties grijze eekhoorns in Lombardije, Piemonte en Ligurië 
volgen. Deze taskforce zal aangeven wat de beste mogelijkheden zijn om elke populatie 
beheersbaar te houden en de rode eekhoorn in stand te houden. 
De indiener levert geen wetenschappelijk bewijs ter ondersteuning van zijn uitspraken over de 
achtergrond, het doel en de methodologie van het project.

Conclusie

Het project wordt medegefinancieerd door het LIFE+-programma op basis van toepassing en 
prioriteiten van de begunstigde. Het financieringsbesluit is genomen na een grondige 
beoordelingsprocedure en goedgekeurd door alle EU-lidstaten.
Na overweging van bovengenoemde punten kan de Commissie slechts concluderen dat de 
basis voor selectie en financiering van het project LIFE09 NAT/IT/00095 "EC-Square" nog 
altijd valide is, en ziet dan ook geen reden het project te beëindigen, zoals indiener verzoekt.


