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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1104/2007 af Alain Larralde, fransk statsborger, for "Association 
pour la Serenité à la Campagne", og 17 medunderskrivere, om gribbeangreb på 
avlsdyr i de franske Pyrenæer

1. Sammendrag

Andrageren udtrykker bekymring over det alvorlige problem, som husdyravlere i de franske 
Pyrenæer har stået over for, siden gribbe er begyndt at angribe deres avlsdyr, navnlig 
kælvende køer. Dette er et alvorligt økonomisk tilbageslag for husdyravlere. Ændringen i 
adfærdsmønstret hos fødesøgende gribbe kan for en stor dels vedkommende skyldes 
bestræbelserne på at forhindre spredningen af kogalskab og fugleinfluenza, herunder 
forsegling af lossepladser og forbuddet mod at efterlade døde avlsdyr i det fri.  Andrageren 
anmoder derfor om handling fra Europa-Parlamentets side, herunder foranstaltninger til 
beskyttelse af husdyravlere og deres avlsdyr, passende kompensation for økonomiske tab og 
garanti for overholdelse af EU-bestemmelserne vedrørende fodringssteder for ådselfugle.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 18. marts 2008). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 26. september 2008.

"De kompetente myndigheder i visse medlemsstater og flere fuglebeskyttelsesorganisationer 
har underrettet Kommissionen om klare ændringer i gribbes adfærd, hvilket de tilskriver 
fødeknaphed og navnlig disse fugles begrænsede adgang til døde husdyr.

I henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske 
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biprodukter, som ikke er bestemt til konsum1, er fodring af vildt, hvis kød ikke er bestemt til 
konsum, såsom gribbe, med animalske biprodukter, herunder døde dyr, tilladt under visse
særlige betingelser, som skal forhindre overførsel af smitsomme sygdomme til mennesker og 
dyr. Disse betingelser er fastlagt i Kommissionens beslutning 2003/322/EF2. I henhold til 
denne beslutning er fodring kun tilladt som led i et godkendt bevarelsesprogram, dvs. hvis der 
er et anerkendt behov for at beskytte en bestemt art i et bestemt område. Målet med disse 
regler er at finde en balance mellem fremme af biodiversitet og beskyttelse af menneskers og 
dyrs sundhed. 

Kommissionen vil anvende oplysningerne i andragendet i sine videre overvejelser af reglerne 
for fodring af bestemte beskyttede fuglearter.

I Rådets beslutning 90/424/EØF om visse udgifter på veterinærområdet3 findes der ingen 
bestemmelser om finansielle bidrag fra fællesskabsmidlerne til dækning af tab, som 
landmænd lider som følge af rovdyrangreb, herunder dem, der henvises til i andragendet.

Inden for politikken for udvikling af landdistrikter, som er underlagt forordning (EF) nr. 
1698/2005, og som i Frankrig bl.a. omfatter program for udvikling af landdistrikter i Frankrig 
(Programme de Développement rural pour l'Hexagone (PDRH)), er der til gengæld fastlagt en 
række specifikke foranstaltninger til støtte for pastoralt landbrug (foranstaltning 323C). Det 
drejer sig bl.a. om støtte til investeringer, der er nødvendige for at sikre den rette pasning af 
bestandene. PDRH gennemføres via decentraliserede instanser, som før lå under staten, 
nemlig de regionale landbrugs- og skovstyrelser, som vil kunne undersøge, om der gennem 
denne støtteforanstaltning kan ydes kompensation for de vanskeligheder, som forårsages af 
gribbenes nye adfærd."

                                               
1 EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1. Forordning som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 

399/2008 (EUT L 118 af 6.5.2008, s. 12).
2 EUT L 117 af 13.5.2003, s. 32. Beslutning som senest ændret ved beslutning 2005/830/EF (EUT L 311 af 

26.11.2005, s. 40).
3 EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19. Beslutning som senest ændret ved Rådets beslutning 2006/965/EF (EUT L 397 

af 30.12.2006, s. 22).
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