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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1104/2007, imressqa minn Alain Larralde (ta' nazzjonalita' Franċiża), 
f'isem l-organizzazzjoni tal-ħajja rurali 'Association pour la Serenité à la 
Campagne', u 17-il kofirmatarju, dwar attakki ta’ avultuni fuq annimali tat-tnissil 
fil-Pirinej Franċiżi

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib għall-problema serja li qegħdin jiffaċċjaw ir-raħħala li jrabbu 
l-bhejjem fil-Pirinej Franċiżi peress li l-avultuni bdew jattakkaw l-annimali tat-tnissil 
tagħhom, b’mod partikolari l-baqar tat-tgħammir. Din hija daqqa ta’ ħarta serja għar-raħħala li 
jrabbu l-bhejjem f’termini finanzjarji. Il-bidla fil-mudell tal-imġiba tal-avultuni li jfittxu l-ikel 
tista’ tiġi attribwita primarjament għall-isforzi biex jipprevjenu t-tixrid tal-BSE u l-influwenza 
tat-tjur, inkluż l-għeluq ta’ siti għar-rimi tal-iskart u l-projbizzjoni fuq it-tħollija ta’ iġsma 
mejta tal-annimali barra fil-beraħ. Għalhekk, il-petizzjonant qiegħed ifittex li tittieħed azzjoni 
mill-Parlament Ewropew, inkluż permezz ta’ miżuri biex jiġu mħarsa l-bdiewa li jrabbu l-
bhejjem u l-bhejjem infushom, kumpens adegwat għat-telf finanzjarju u konformità garantita 
mad-dispożizzjonijiet tal-UE fir-rigward ta’ stazzjonijiet għall-forniment tal-ikel għal 
għasafar li jfittxu l-karonji.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-18 ta’ Marzu 2008. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 192(4) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet nhar 26 Settembru 2008.

"Fil-passat ricenti, l-awtoritajiet kompetenti ta’ ċerti Stati Membri u organizzazzjoni għall-
protezzjoni tal-għasafar infurmaw lill-Kummissjoni dwar bidliet li dehru fl-imġieba tal-
avultuni, li huma jattribwixxu għall-iskarsezza ta’ ikel, u b’mod partikolari għall-aċċess 
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limitat li dawn l-għasafar għandhom għall-karkassi ta’ annimali domestiċi.

Skont ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 li jippreskrivi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw 
prodotti sekondarji tal-annimali mhux maħsuba għall-konsum uman1 it-tmigħ ta' prodotti 
sekondarji, inklużi l-karkassi ta’ annimali li laħamhom mhux maħsub għall-konsum tal-
bniedem, lill-annimali selvaggi bħall-avultuni, huwa permess skont ċerti kundizzjonijiet li 
għandhom l-għan li jevitaw it-trażmissjoni ta’ mard li jittieħed mill-annimali għall-bnedmin. 

Dawn il-kondizzjonijiet huma speċifikati fid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/322/KE . Skont 
din id-deċiżjoni, l-għoti tal-ikel hu permess biss fl-ambitu ta’ programm approvat għall-
konservazzjoni tal-annimali selvaġġi, jiġifieri jekk hemm ħtieġa rikonoxxuta għas-sostenn ta’ 
xi speċi partikolari f’zona partikolari. Hu l-għan ta’ dawk ir-regoli li joħolqu bilanċ bejn il-
promozzjoni tal-bijodiversità u l-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u tal-annimali. 

Il-Kummissjoni se tuża l-informazzjoni mogħtija fil-petizzjoni fir-riflessjonijiet addizzjonali 
tagħha dwar ir-regoli tat-tmigħ tal-ikel lill-ċerti speċi ta’ għasafar.

Fil-qafas tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE dwar in-nefqa fil-kamp veterinarju , mhemm 
l-ebda dispożizzjoni għall-kontribut finanzjarju minn fondi Komunitarji għad-dannu sofrut 
mill-bdiewa minħabba attakki ta’ predaturi, inklużi dawk imsemmija fil-petizzjoni.

Madankollu, fil-kuntest tal-politika għall-iżvilupp rurali, irregolata mir-Regolament (KE) Nru 
1698/2005, li, b'mod speċjali fi Franza, titwettaq permezz tal-Programm ta' Żvilupp Rurali 
Eżagonali (HPRD), hemm maħsuba ġabra ta' azzjonijiet speċifiċi għall-appoġġ tal-biedja tar-
ragħaj (dispożizzjoni 323C). Dawn jinkludu b'mod speċjali l-appoġġ għall-investimenti 
meħtieġa għall-ġestjoni t-tajba tal-merħliet. L-HPRD huwa applikat permezz tas-servizzi 
dekonċentrati tal-Istat fir-Reġjun, id-Direzzjonijiet Reġjonali tal-Agrikultura u tal-Foresta, li 
jistgħu jeżaminaw kemm din id-dispożiżżjoni ta' appoġġ hija adegwata għad-diffikultajiet 
maħluqa mill-imġiba tal-avultuni."

                                               
1 (ĠU L 273, 10.10.2002, p.1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 
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