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Tárgy: Az Alain Larralde, francia állampolgár és 17 társaláíró által a „Association 
pour la Serenité à la Campagne” elnevezésű, vidéken élőket tömörítő 
szervezet nevében benyújtott, 1104/2007 sz. petíció a francia Pireneusokban a 
tenyészállatok elleni keselyűtámadásokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki egy a francia Pireneusokban élő állattenyésztőket 
érintő súlyos probléma miatt, azaz hogy keselyűk kezdték támadni a tenyészállatokat, 
különösen a borjadzó teheneket. Ez komoly pénzügyi csapást jelent az állattenyésztőkre 
nézve.  Az élelem után kutató keselyűk viselkedési mintáiban történt változás elsősorban a 
BSE és a madárinfluenza terjedésének megakadályozására tett intézkedéseknek tudható be, 
így például a szeméttelepek lezárásának és annak, hogy tilos állatok tetemeit kinn hagyni a 
szabadban. A petíció benyújtója ezért az Európai Parlament fellépését kéri, többek között az 
állattenyésztők és állatállományuk megvédésére irányuló intézkedéseket, a pénzügyi 
veszteség megfelelő ellentételezését, valamint a dögevő madarakat szolgáló táplálékellátó 
állomások tekintetében az uniós rendelkezések garantált betartását.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2008. március 18. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2008. szeptember 26.

A közelmúltban egyes tagállamok illetékes hatóságai és madárvédelmi szervezetek 
tájékoztatták a Bizottságot a keselyűk szemmel láthatóan megváltozott viselkedéséről, 
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amelyet az élelemhiánnyal magyaráznak, és különösen azzal, hogy ezek a madarak 
korlátozottan jutnak hozzá háziállatok tetemeihez.

A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások 
megállapításáról szóló 1774/2002/EK rendelet1 szerint vadon élő állatok – például keselyűk –
emberi fogyasztásra nem alkalmas állati melléktermékekkel, köztük tetemekkel való etetése 
megengedett bizonyos feltételek mellett, amelyek az állatokról emberekre is átterjedő 
betegségek átadásának megelőzését célozzák. E feltételeket a 2003/322/EK határozatban2

pontosította a Bizottság. E határozattal összhangban az etetés csak a vadon élő állatok 
megőrzésére irányuló, jóváhagyott programmal összefüggésben engedélyezett, vagyis akkor, 
ha igazoltan szükséges egy bizonyos faj segítése egy adott térségben. Ez a célkitűzése 
azoknak a szabályoknak, amelyek a biodiverzitás előmozdítása, valamint az emberek és 
állatok egészségének védelme közötti egyensúly megteremtésére irányulnak.

A Bizottság fel fogja használni a petícióban nyújtott tájékoztatást észrevételei kialakításánál 
néhány védett madárfaj etetésének szabályaival kapcsolatban.

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 90/424/EGK tanácsi határozat3 keretében nincs
rendelkezés arra vonatkozóan, hogy közösségi pénzeszközökből pénzügyi hozzájárulást 
nyújtsanak a mezőgazdasági termelőknek a ragadozók támadásai miatt keletkezett káraikért, 
beleértve a petícióban említett károkat is.

Ezzel szemben az 1698/2005/EK rendelettel szabályozott vidékfejlesztési politika keretében –
amely Franciaországban a kontinensen fekvő területek vidékfejlesztési programján (PDRH) 
keresztül valósul meg – különös intézkedésekből álló csomag szerepel a pásztorok 
támogatására (323C. rendelkezés). Ezek között megtalálható a megfelelő állománytartáshoz 
szükséges beruházások támogatása is. A PDRH-t a decentralizált állami regionális 
szolgálatokon, a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási regionális igazgatóságokon keresztül 
hajtják végre, amelyek megvizsgálhatják majd, hogy a támogatásra vonatkozó rendelkezés 
megfelelő-e a keselyűk megváltozott viselkedése miatti nehézségek kezelésére.

                                               
1 (HL L 273., 2002.10.10., 1. o. A legutóbb a 399/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 118., 2008.5.6., 12. 

o.) módosított rendelet),

2 HL L 117, 2003.5.13., 32. o. A legutóbb a 2005/830/EK határozattal (HL L 311., 2005.11.26., 40. o .) 
módosított határozat),

3 (HL L 224, 1990.8.18., 19. o. A legutóbb a 2006/965/EK tanácsi határozattal (HL L 397., 2006.12.30., 22. 
o.) módosított határozat),
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