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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1104/2007, ko lauku dzīves organizācijas „Association pour la 
Serenité à la Campagne” vārdā iesniedza Francijas valstspiederīgais Alain 
Larralde un kam pievienoti 17 paraksti, par maitu liju uzbrukumiem vaisliniekiem 
Francijas Pirenejos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par nopietno problēmu, ar kuru saskaras mājlopu 
audzētāji Francijas Pirenejos, kopš maitu lijas ir sākušas uzbrukt viņu vaisliniekiem, it īpaši 
govīm atnešanās laikā. Tas ir nopietns finansiāls trieciens mājlopu audzētājiem. Pārmaiņas 
maitu liju uzvedības veidā, meklējot pārtiku, ir principā izskaidrojams ar centieniem novērst 
liellopu sūkļveida encefalopātijas BSE un putnu gripas izplatīšanos, tai skaitā noslēdzot 
atkritumu izgāztuvju vietas un aizliedzot atstāt neapraktus liellopus līķus. Atbilstoši 
minētajam lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, ietverot pasākumus 
mājlopu audzētāju un viņu mājlopu aizsardzībai, finansiālā zaudējuma piemērotu atlīdzību un 
garantētu atbilstību ES noteikumiem attiecībā uz maitēdāju putnu barotņu vietām.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 18. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 26. septembrī.

„Nesen konkrētu dalībvalstu kompetentās iestādes un putnu aizsardzības organizācijas 
informēja Komisiju par neapšaubāmām izmaiņām maitu liju uzvedībā, ko izraisa pārtikas 
trūkums, un jo īpaši par šo putnu ierobežoto piekļuvi mājdzīvnieku kautķermeņiem.

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1774/2002 par dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav 
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paredzēti cilvēku uzturam1, dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu, tostarp dzīvnieku 
kautķermeņu izmantošana, savvaļas dzīvnieku, piemēram, maitu liju, barošanā, kuru gaļa nav 
paredzēta cilvēku uzturam, ir atļauta saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem, kas ir paredzēti, lai 
novērstu infekciju slimību izplatību cilvēku un dzīvnieku starpā. Šie noteikumi ir norādīti 
Komisijas Lēmumā 2003/322/EK2. Saskaņā ar šo lēmumu barošana ir atļauta tikai un vienīgi 
saistībā ar apstiprinātu savvaļas dzīvnieku saglabāšanas programmu, proti, ja ir radusies 
nepieciešamība atbalstīt konkrētas sugas noteiktā teritorijā. Šo noteikumu mērķis ir radīt 
līdzsvaru starp bioloģiskās daudzveidības veicināšanu un cilvēku un dzīvnieku veselības 
aizsardzību.

Turpmāk viedokļa atspoguļošanai par noteikumiem attiecībā uz konkrētu aizsargājamo putnu 
sugu barošanu Komisija izmantos lūgumrakstā sniegto informāciju.

Padomes Lēmumā 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā3 nav tāda noteikuma par 
finansiālu ieguldījumu no Kopienas līdzekļiem par lauksaimniekiem nodarīto kaitējumu, kas 
radies plēsējputnu uzbrukuma rezultātā, arī lūgumrakstā minētajos gadījumos.

Turpretī lauku attīstības politikā, ko nosaka ar Regulu (EK) Nr. 1698/2005 un kas Francijā 
tiek īstenota ar Francijas Lauku attīstības programmas (Programme de Développement rural 
pour l'Hexagone – PDRH) starpniecību, ir paredzēts vesels pasākumu kopums atbalstam 
ganību lopkopībai (noteikumi 323C). Šie pasākumi jo īpaši paredz atbalstu ieguldījumiem, 
kas nepieciešami labai ganāmpulku pārvaldībai. PDRH īsteno ar decentralizētiem dienestiem, 
kas no valsts līmeņa pārvietoti uz reģionu līmeni, un ar Lauksaimniecības un mežsaimniecības 
reģionālajām pārvaldēm, kas varēs izvērtēt minēto atbalsta pasākumu atbilstību grūtībām, ko 
rada iepriekš nepieredzētie maitu liju uzbrukumi.
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