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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1104/2007, του Alain Larralde, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της οργάνωσης για την αγροτική ζωή «Association pour la Serenité à la
Campagne», η οποία συνοδεύεται από 17 υπογραφές, σχετικά με επιθέσεις 
όρνεων σε ζώα αναπαραγωγής στα γαλλικά Πυρηναία

1. Περίληψη αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει ανησυχία σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
κτηνοτρόφοι στα γαλλικά Πυρηναία, καθώς όρνεα έχουν αρχίσει να επιτίθενται στα ζώα 
αναπαραγωγής τους, ιδίως σε επίτοκες αγελάδες. Πρόκειται για σοβαρό πλήγμα για τους 
κτηνοτρόφους από οικονομικής απόψεως. Η αλλαγή στη συνήθη συμπεριφορά των όρνεων 
που αναζητούν τροφή μπορεί να αποδοθεί κυρίως στις προσπάθειες για αποτροπή του 
κινδύνου εξάπλωσης της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και της γρίπης των 
πτηνών, συμπεριλαμβανομένου του σφραγίσματος χωματερών και της απαγόρευσης 
εγκατάλειψης πτωμάτων ζώων στην ύπαιθρο. Ο αναφέρων ζητεί ως εκ τούτου από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβει δράση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την 
προστασία των κτηνοτρόφων και των ζώων τους, επαρκούς αποζημίωσης για τις οικονομικές 
απώλειες και εγγυημένης συμμόρφωσης με τις διατάξεις της ΕΕ όσον αφορά τη δημιουργία 
σημείων παροχής τροφής για τα πτωματοφάγα πτηνά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίστηκε παραδεκτή στις 18 Μαρτίου 2008. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 26 Σεπτεμβρίου 2008.

Προσφάτως, οι αρμόδιες αρχές ορισμένων κρατών μελών και οργανώσεις προστασίας 
πτηνών ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με τις προφανείς αλλαγές της συμπεριφοράς των 
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ορνέων, τις οποίες αποδίδουν στην έλλειψη τροφής, και ιδίως στην περιορισμένη πρόσβαση 
αυτών των πτηνών σε πτώματα οικόσιτων ζώων. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο1 η σίτιση με ζωικά υποπροϊόντα 
συμπεριλαμβανομένων πτωμάτων ζώων άγριων ζώων, το κρέας των οποίων δεν προορίζεται 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο, όπως όρνεα, επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις οι 
οποίες στόχο έχουν να αποτρέψουν την εξάπλωση νόσων μεταδοτικών στον άνθρωπο και τα 
ζώα. Αυτές οι προϋποθέσεις έχουν καθοριστεί στην Απόφαση  2003/322/ΕΚ της Επιτροπής2. 
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η σίτιση επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με ένα 
εγκεκριμένο πρόγραμμα διατήρησης της άγριας πανίδας, ήτοι εάν υπάρχει αναγνωρισμένη 
ανάγκη υποστήριξης ενός συγκεκριμένου είδους σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Αποτελεί 
στόχο των συγκεκριμένων κανόνων να επιτύχουν μια ισορροπία ανάμεσα στην προώθηση της 
βιολογικής ποικιλότητας και την προστασία της υγείας των ανθρώπων και των ζώων. 

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που περιέχονται στην αναφορά, όταν θα 
επανεξετάσει τους κανόνες σχετικά με τη σίτιση ορισμένων προστατευμένων ειδών πτηνών. 

Στο πλαίσιο της Απόφασης  90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες δαπάνες 
στον κτηνιατρικό τομέα3 δεν προβλέπεται κάποια οικονομική ενίσχυση από τα ταμεία της 
Κοινότητας για τη βλάβη που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι εξαιτίας των επιθέσεων των 
ορνέων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σημειώνονται στην αναφορά. 

Από την άλλη, στο πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης που διέπεται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, που υλοποιείται κυρίως στην Γαλλία μέσω του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Γαλλίας (PDRH), προβλέπεται ένα πακέτο 
συγκεκριμένων δράσεων για τη στήριξη της κτηνοτροφίας (διάταξη 323 παράγραφος γ).  Σε 
αυτές συγκαταλέγονται κυρίως η στήριξη των απαραίτητων επενδύσεων για την καλή 
βόσκηση των κοπαδιών.  Το PDRH υλοποιείται μέσω αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών 
στην περιφέρεια, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Γεωργίας και Δασών, οι οποίες θα 
μπορούσαν να εξετάσουν την επάρκεια αυτής της διάταξης υποστήριξης για τις δυσκολίες 
που γεννώνται από τις νέες συμπεριφορές των ορνέων.

                                               
1 (ΕΕ L 273, της 10.10.2002, σ.1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

399/2008 της Επιτροπής, ΕΕ L 118, της 6.5.2008, σ.12),

2 ΕΕ L 117, της 13.5.2003, σ. 32. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση 2005/830/ΕΚ 
(ΕΕ L 311, της 26.11.2005, σ.40)

3 (ΕΕ L 224, της 18.8.1990, σ.19, Απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Απόφαση  2006/965/ΕΚ 
του Συμβουλίου, ΕΕ L 397, της 30.12.2006, σ.22),
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