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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1104/2007, którą złożył Alain Laralde (Francja) w imieniu organizacji 
ds. życia na wsi „Association pour la Serenité à la Campagne”, z 17 
podpisami, w sprawie ataków sępów na zwierzęta hodowane we francuskich 
Pirenejach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża obawy w związku z poważnym problemem, z jakim borykają się 
hodowcy żywego inwentarza we francuskich Pirenejach. Hodowane przez nich zwierzęta, 
w szczególności cielne krowy, są atakowane przez sępy. Stanowi to dla hodowców bydła 
poważny cios finansowy. Głównej przyczyny zmiany we wzorcach zachowań sępów można 
upatrywać w wysiłkach mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby 
wściekłych krów i ptasiej grypy, które obejmują zamykanie wysypisk śmieci i zakaz 
pozostawiania martwych zwierząt na otwartym terenie. W związku z tym składający petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działania obejmującego środki ochrony 
hodowców żywego inwentarza i ich zwierząt, adekwatne odszkodowania za straty finansowe 
i zagwarantowanie zgodności z przepisami UE dotyczącymi stacji zapewniających 
pożywienie ptakom padlinożernym.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 marca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 września 2008 r.

Niedawno właściwe władze niektórych państw członkowskich oraz organizacje zajmujące się 
ochroną ptactwa poinformowały Komisję o wyraźnych zmianach w zachowaniu sępów, które 
ich zdaniem wiążą się z niedostatkiem pożywienia, a zwłaszcza ograniczonym dostępem tych 
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ptaków do szczątków zwierząt domowych.
Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 dotyczącego produktów 
ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi1 karmienie 
produktami pochodzenia zwierzęcego dzikich zwierząt, których mięso nie jest przeznaczone 
do spożycia przez ludzi, takich jak sępy, jest dozwolone w określonych warunkach, których 
celem jest zapobieganie chorobom przenoszonym na ludzi lub zwierzęta. Warunki te zostały 
określone w decyzji Komisji 2003/322/WE.2 Zgodnie z przedmiotową decyzją karmienie jest 
dozwolone wyłącznie w połączeniu z zatwierdzonym programem zachowania dzikiej fauny 
i flory, tj. jeśli stwierdzono potrzebę wspierania danego gatunku na danym obszarze. Zasady 
te mają na celu znalezienie równowagi pomiędzy wspieraniem różnorodności biologicznej 
a ochroną zdrowia ludzi i zwierząt.

Komisja posłuży się zawartymi w petycji informacjami podczas dalszych rozważań w kwestii
zasad karmienia niektórych chronionych gatunków ptaków.

Na mocy dyrektywy Rady 90/424/EWG w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii3 nie 
określono finansowego wkładu ze środków Wspólnoty za szkody poniesione przez rolników 
w wyniku ataków drapieżników, łącznie z tymi, o których jest mowa w petycji.

Jednakże w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, regulowanej rozporządzeniem
(WE) nr 1698/2005, które obowiązuje we Francji zwłaszcza poprzez program rozwoju 
obszarów wiejskich dla Francji (PDRH), przewidziany został zestaw konkretnych działań
mających na celu wspieranie pasterstwa (procedura 323C). Obejmują one w szczególności
wspieranie inwestycji niezbędnych do właściwego prowadzenia stada. PDRH jest wdrażany 
poprzez zdecentralizowane krajowe służby regionalne, regionalne dyrekcje ds. rolnictwa 
i leśnictwa, które będą mogły ocenić stosowność owej procedury wsparcia w odniesieniu do 
trudności spowodowanych zmianą zachowań sępów.

                                               
1 (Dz.U. L 273, 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) 
nr 399/2008, Dz.U. L 188, 6.5.2008, str. 12).

2 Dz.U. L 117, 13.5.2003, str.32. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/830/WE (Dz.U. L 311, 26.11.2005, 
str. 40).

3 (Dz.U. L 224, 18.8.1990, str.19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2006/965/WE, Dz.U. L 397, 
30.12.2006, str. 22).
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