
111HUID en HAAR 9 (3) 1990

Uit het Europees parlement

Internationale

dassebescherming

(Meles meles)
Otter-herïntroductie

(Lutra lutra)

De heer Beyer de Ryke stelt

dat de bedreiging van de Otter

dusdanige vormen heeft aan-

genomen, dat een reddings-

operatie is gewenst. Hij wijst

daarbij op het fokstation voor

de Otter bij de dierentuin

Antwerpenen vraagt de Com-

missie om uitbreiding van het

fokproject en steun voor

Otter-herïntroductieen Otter-

onderzoek.

Bij monde van mr. Clinton

Davis antwoort de Commissie

dat de Commissie zich bewust

is van depenibele situatie van

de Otter. Het antwoord van de

Commissie is verder identiek

als bij de bovengenoemde

vraag betreffende dassebe-

scherming, met de toevoeging
dat de Commissie meer infor-

matie wenst te ontvangen en

de mogelijkheid zal onderzoe-

ken voor financiële steun aan

de ter zake doende prokecten.

Schriftelijkevraag no. 943/88 van

mr. Luc Beyer de Ryke (België)
aan de Europese Commissie (18

augustus 1988).

Vossejacht

(Vulpes vulpes)

In een schriftelijke vraag aan

de Europese Commissie vroeg

het Spaanse parlementslid
hoe de Europese Commissie,
die de import van huiden van

baby-zeehondjes heeft verbo-

den, het kan toestaan dat in

Groot-Brittanniëbij de vosse-

jacht de Vossen schandelijk

worden mishandeld uit 'spor-
tief’ genoegen.

De Europese Commissie ant-

woordde bij monde van mr.

Clinton Davis dat de kwestie

van de vossejacht beschouwd

wordt als een zaak van de na-

tionale overheden.

Schriftelijke vraag no. 954 88 van

mr. van mr. Joan Colom i Navel

(Socialisten, Spanje) aan de Euro-

pese Commissie (1 september

1988).

In een schriftelijke vraag stel-

de mr. François Roelants du

Vivier (België) aan deEurope-

se Commissie welke interna-

tionale voorzieningen zijn ge-

troffen voor de bescherming

van de Das. Bij monde van

mr. Clinton Davis antwoord-

de de Commissie dat de Das is

geplaatst op Appendix III van

de Overeenkomst inzake het

behoud van wilde dieren en

planten en hun natuurlijke
milieu in Europa. De zoge-

naamde Conventie van Bern.

Meer recent is het voorstel van

de Commissie voor een richt-

lijn voor de bescherming van

natuurlijke en halfnatuurlijke

habitats en voor wilde dieren

en planten. De bedoeling hier-

van is te komen tot een wette-

lijk kader voor de bescher-

ming van bedreigde soorten in

de gemeenschap.

Schriftelijke vraag no. 865/88,

van mr. François Roelants du Vi-

vier (België) aan de Europese
Commissie (2 augustus 1988).
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