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Ref.: Petiția nr. 1036/2012, adresată de Lorenzo Croce, de cetățenie italiană, în numele 
Asociației italiene pentru conservarea faunei și a mediului, privind protecția 
veverițelor în Italia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul indică faptul că Uniunea Europeană a alocat 1 930 000 de euro pentru un program 
de eradicare a veveriței cenușii în Piemont, Lombardia și Liguria.

Se pare că scopul programului este de a proteja veverițele roșcate indigene împotriva 
înmulțirii veverițelor cenușii. Petiționarul consideră că este necesar să se păstreze ambele 
specii, susținând că ele pot coabita fără nicio problemă.

Prin urmare, acesta solicită să se renunțe la programul de acțiune și să se ia măsuri alternative, 
mai puțin crude, pentru a limita înmulțirea veveriței cenușii, cum ar fi, de exemplu, 
sterilizarea.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 decembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 februarie 2013

Beneficiarul proiectului LIFE + EC-Square a furnizat trimiteri la o amplă literatură științifică, 
care arată că veverița gri străină duce la dispariția veveriței roșcate locale.  Acest lucru este 
cauzat în cea mai mare parte de concurența pentru hrană.  În Regatul Unit și Irlanda, unde 
veverița gri a fost introdusă pentru prima oară, extinderea progresivă duce la un declin rapid și 
la dispariția, pe plan local, a veveriței native locale:
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http://www.rsst.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8).
Un rezumat detaliat al situației din Italia, actualizat pentru anul 2010, a fost publicat în 
Hystrix Jurnalul italian de mamalogie 21 (paginile 127-136), într-un articol semnat de A.  
Martinoli și alții. Din literatura existentă, se pare că cele două specii coexistă cu dificultate, 
iar răspândirea speciilor străine vor duce, în mod inevitabil, la reducerea sau chiar extincția 
speciei locale.
În privința metodologiei ce va fi aplicată, proiectul prevede atât capturarea, cât și eutanasierea 
veverițelor gri, precum și capturarea și sterilizarea, urmate de eliberarea în zone controlate. 
Beneficiarul declară că a doua opțiune este aplicabilă numai în situații foarte limitate, precum  
cea de la Genova Nervi, în care numărul veverițelor gri este foarte limitat și restrâns, în timp 
ce acolo unde populația speciilor străine este prea mare și ocupă teritorii vaste, rata de 
reproducere naturală ar depăși orice încercare serioasă de a captura și steriliza.  Ar trebui, de 
asemenea, remarcat faptul că în cadrul proiectului LIFE +, un grup operațional special 
compus din experți va monitoriza populațiile țintă de veveriță gri din Lombardia, Piemont si 
Liguria. Acest grup operațional va indica cele mai bune opțiuni pentru gestionarea fiecărei 
populații și pentru asigurarea unui statut de conservare favorabil veveriței roșcate. 
Petiția nu prezintă nicio dovadă științifică care să sprijine declarațiile făcute împotriva 
contextului, obiectivului și metodologiei proiectului.

Concluzie

Proiectul este cofinanțat de programul LIFE+ în temeiul cererii și priorităților beneficiarului. 
Decizia de finanțare a fost adoptată în urma unei proceduri de evaluare aprofundate și 
aprobată de toate statele membre ale UE.
Ținând seama de aspectele de mai sus, Comisia conchide că temeiul avut în vedere la 
selectarea și finanțarea proiectului LIFE09 NAT/IT/00095 „EC-Square” rămâne valabil și nu 
vede niciun motiv pentru a pune capăt proiectului, conform cererii.


