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ILMOITUS JÄSENILLE

Asia: Vetoomus nro 1104/2007, Alain Larralde, Ranskan kansalainen, Association 
pour la Serenité à la Campagne -järjestön puolesta, ja 17 allekirjoittanutta, 
haaskalintujen hyökkäyksistä siitoskarjan kimppuun Ranskan Pyreneillä

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä on huolestunut Ranskan Pyreneillä toimivia karjankasvattajia 
kohdanneesta ongelmasta, jossa haaskalinnut ovat alkaneet hyökkäillä siitoskarjan ja 
erityisesti poikivien lehmien kimppuun. Tämä muodostaa karjankasvattajille merkittävän 
taloudellisen haitan. Ravintoa etsivien haaskalintujen käytöksen muuttuminen saattaa johtua 
yrityksistä torjua BSE:n ja lintuinfluenssan leviäminen estämällä kaatopaikoille pääsy ja 
kieltämällä karjan ruhojen jättäminen taivasalle. Vetoomuksen esittäjä pyytää siksi Euroopan 
parlamenttia ryhtymään toimiin muun muassa karjankasvattajien ja heidän karjansa 
suojelemiseksi, aiheutuneiden taloudellisten tappioiden korvaamiseksi ja haaskalintujen 
ruokintapisteitä koskevien EU:n määräysten noudattamisen varmistamiseksi.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 18. maaliskuuta 2008. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 26. syyskuuta 2008

Tiettyjen jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ja lintujensuojelujärjestöt ovat hiljattain 
ilmoittaneet komissiolle näkyvistä muutoksista haaskalintujen käytöksessä, minkä ne katsovat 
johtuvan ravinnon puutteesta ja erityisesti siitä, että kyseiset linnut eivät juuri pääse 
kotieläinten ruhoihin. 
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Muista kuin ihmisravinnoksi tarkoitetuista eläimistä saatavista sivutuotteista annetun 
asetuksen (EY) N:o 1774/20021 mukaan eläimistä saatavien sivutuotteiden, myös sellaisten 
eläinten ruhojen, joiden liha ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi, syöttäminen luonnonvaraisille 
eläimille, kuten haaskalinnuille, on sallittua tietyin edellytyksin, joiden tarkoituksena on estää 
ihmisiin ja eläimiin tarttuvien tautien leviäminen. Edellytykset on määritelty komission 
päätöksessä 2003/322/EY2. Kyseisen päätöksen mukaisesti ruokkiminen on sallittu ainoastaan 
hyväksytyn villieläinten suojeluohjelman yhteydessä, eli jos kyseessä on tunnustettu tarve 
tukea tiettyä lajia tietyllä alueella. Sääntöjen tavoitteena on saavuttaa tasapaino luonnon 
monimuotoisuuden edistämisen ja ihmisten ja eläinten terveyden suojelun välillä. 

Komissio käyttää vetoomuksessa annettuja tietoja pohtiessaan tiettyjen suojeltujen lintulajien 
ruokkimista koskevia sääntöjä. 

Tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista tehdyn neuvoston päätöksen 90/424/ETY3

yhteydessä ei määrätä yhteisön varoista myönnettävästä tuesta vetoomuksessa mainittujen, 
karjankasvattajille saalistajien hyökkäyksistä aiheutuneiden vahinkojen osalta. 

Kuitenkin maaseudun kehittämispolitiikkaa sääntelevän asetuksen (EY) N:o 1698/2005, jota 
etenkin Ranskassa sovelletaan Ranskan mannermaan maaseudun kehittämisohjelman (PDRH) 
kautta, yhteydessä säädetään laiduntamista koskevista tukitoimista (toimi 323C). Niihin 
lukeutuu erityisesti moitteettomaan karjanhoitoon tarvittavien investointien tuki. PDRH on 
pantu täytäntöön valtiolta alueelle hajautettujen palvelujen, maa- ja metsätalousasioiden 
alueellisten virastojen kautta, jotka voivat tutkia tämän tukitoimen soveltuvuutta 
haaskalintujen uusien käyttäytymismallien aiheuttamiin ongelmiin.

                                               
1 EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) 
N:o 399/2008 (EUVL L 118, 6.5.2008, s. 12).
2 EUVL L 117, 13.5.2003, s. 32, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/830/EY 
(EUVL L 311, 26.11.2005, s. 40).
3 (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 
2006/965/EY, EUVL L 397, 30.12.2006, s. 22).
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