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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП 

Относно: Петиция 1104/2007, внесена от Alain Larralde, с френско гражданство, 
от името на „Association pour la Serenité à la Campagne” (организация,
занимаваща се с проблемите на живота в  селските райони), 
подкрепена от 17 подписа, относно нападението от лешояди срещу 
животни за разплод във френските Пиренеи

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията изразява своята загриженост по отношение на сериозните 
проблеми, пред които са изправени животновъдите във френските Пиренеи, откакто 
лешояди са започнали да нападат техните животни за разплод, по-специално крави,
които се отелват. Това има сериозни финансови последици за животновъдите. 
Промяната в поведението на търсещите храна лешояди може да бъде обяснена най-вече
с усилията за предотвратяване на разпространението на спонгиформната 
енцефалопатия по говедата и на птичия грип, включително със закриването на сметища 
и забраната за оставяне на трупове на добитък на открито. В тази връзка вносителят на 
петицията настоява Европейският парламент да предприеме действия, включително
мерки за защита на животновъдите и техния добитък, подходящо обезщетение за 
финансовите загуби и гарантиране на съответствие с разпоредбите на ЕС по отношение 
на местата за осигуряване на храна на птиците, изхранващи се с мърша.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 18 март 2008 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения по член 192, параграф 4 от правилника.
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3. Отговор от Комисията, получен на 26 септември 2008 г.

Напоследък компетентните органи на някои държави-членки и организации за защита 
на птиците информират Комисията за видими промени в поведението на лешоядите, 
които те свързват с недостига на храна, и по-специално на ограничения достъп на тези 
птици до трупове на домашни животни.

Съгласно Регламент (EО) No 1774/2002 относно странични животински продукти, 
непредназначени за консумация от човека1, храненето със странични животински 
продукти, в това число животински трупове на диви животни, чието месо не е 
предназначено за консумация от човека, като лешояди, е разрешено при определени 
условия, които целят превенция на разпространението на болести, предавани на хора и 
животни. Тези условия са посочени в Решение 2003/322/EО2 на Комисията. Съгласно 
това решение храненето е разрешено единствено в съответствие с одобрената програма 
за опазване на дивата природа, т.е. ако е налице призната необходимост за подпомагане 
на определен биологичен вид в определена област. Целта на тези правила е да се 
постигне баланс между насърчаването на биоразнообразието и опазването на здравето 
на хората и животните.

Комисията ще използва информацията, предоставена в петицията, за по-нататъшно 
обмисляне на правилата, приложими по отношение на храненето на определени 
защитени видове птици.

В рамките на Решение 90/424/EEC на Съвета относно финансовите разходи във 
ветеринарната област3, не съществува изискване за финансово подпомагане от фондове 
на Общността във връзка с щети, понесени от фермери в резултат на атаки на хищници, 
в това число и тези, посочени в петицията.

За сметка на това в рамките на политиката за развитие на селските райони, уредена с
Регламент (ЕО) №° 1698/2005, която се осъществява във Франция най-вече 
посредством Програмата за развитие на селските райони във Франция (PDRH), са 
предвидени съвкупност от специфични мерки за подкрепа на животновъдството (мярка 
323C). Тези мерки включват подкрепа за инвестициите, които са необходими за 
доброто състояние на стадата. PDRH се изпълнява от децентрализирани регионални
служби - регионалните служби за селското стопанство и горите, които могат да 
направят оценка на съответствието на този механизъм за подпомагане с трудностите, 
възникнали поради новото поведение на лешоядите.

                                                       
1 ОВ L 273, 10.10.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (EО) No 399/2008 г. на 
Комисията, ОВ L 118, 6.5.2008 г., стр. 12),
2 ОВ L 117, 13.5.2003 г., стр. 32. Решение, последно изменено с Решение 2005/830/EО (ОВ L 311, 
26.11.2005 г., стр. 40)

3 (ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19, Решение, последно изменено с Решение 2006/965/EО на Съвета, ОВ  L 
397, 30.12.2006 г., стр. 22)
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