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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1104/2007, adresată de Alain Larralde, de naţionalitate franceză, 
în numele organizaţiei pentru viaţa rurală „Association pour la Serenité à la 
Campagne”, împreună cu 17 cosemnatari, privind atacurile vulturilor asupra 
animalelor de reproducere din Pirineii francezi

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul îşi exprimă îngrijorarea cu privire la problema gravă cu care se confruntă 
fermierii care cresc animale în Pirineii francezi, având în vedere că vulturii au început să atace 
animalele de reproducere ale acestora, în special vacile parturiente. Acest lucru reprezintă o 
lovitură serioasă din punct de vedere financiar pentru fermierii care cresc animale. 
Modificarea modului de comportament al vulturilor care caută hrană poate fi atribuită, în 
principal, eforturilor de a preveni răspândirea encefalopatiei spongiforme bovine (ESB) şi a 
gripei aviare, inclusiv izolarea locurilor de depozitare a deşeurilor şi interdicţia de a lăsa în aer 
liber leşurile animalelor de fermă. În consecinţă, petiţionarul solicită Parlamentului European 
să ia măsuri, inclusiv în ceea ce priveşte protecţia fermierilor care cresc animale şi a 
animalelor de fermă ale acestora, precum şi măsuri privind acordarea de despăgubiri adecvate 
pentru pierderile financiare şi privind garantarea respectării dispoziţiilor UE în legătură cu 
amplasamentele de furnizare a hranei pentru păsările care se hrănesc cu hoituri.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 martie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze [articolul 192 
alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 26 septembrie 2008

În ultimul timp, autorităţile competente din anumite state membre şi organizaţiile de protecţie 
a păsărilor au informat Comisia cu privire la unele modificări evidente ale comportamentului 
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vulturilor, atribuite lipsei hranei şi mai ales accesului limitat al acestor păsări la leşuri de 
animale domestice. 

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 privind subprodusele de origine animală care 
nu sunt destinate consumului uman1, hrănirea cu subproduse de origine animală a căror carne 
nu este destinată consumului uman, inclusiv leşuri de animale, a animalelor sălbatice precum 
vulturii este permisă în anumite condiţii, în scopul prevenirii transmiterii anumitor boli 
transmisibile la oameni şi animale. Condiţiile au fost specificate în Decizia 2003/322/CE a 
Comisiei 2. Conform deciziei, furnizarea de hrană este permisă numai în cadrul unui program 
aprobat de conservare a faunei, cu alte cuvinte dacă există o necesitate recunoscută de a 
proteja o anumită specie dintr-o anumită zonă. Regulile în cauză au drept obiectiv stabilirea 
unui echilibru între promovarea biodiversităţii şi protecţia sănătăţii umane şi animale. 

Comisia va folosi informaţiile furnizate în petiţie în consideraţiile sale viitoare cu privire la 
regulile în domeniul furnizării hranei pentru anumite specii protejate de păsări. 

În cadrul Deciziei 90/424/CEE a Consiliului privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar3

nu există dispoziţii cu privire la o contribuţie financiară din fondurile comunitare pentru 
pagubele suferite de fermieri ca urmare a atacurilor prădătorilor, inclusiv cele la care se face 
referire în petiţie. 

Pe de altă parte, în cadrul politicii de dezvoltare rurală reglementate prin Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005, care în Franţa depinde mai ales de Programul de dezvoltare rurală pentru 
Hexagon (PDRH), sunt prevăzute o serie de acţiuni specifice în sprijinul oieritului
(dispozitivul 323C). Acestea cuprind în primul rând susţinerea investiţiilor necesare pentru
buna desfăşurare a activităţilor de creştere a ovinelor. PDRH a fost elaborat prin intermediul 
serviciilor descentralizate ale statului din regiune şi al direcţiilor regionale pentru agricultură 
şi păduri, care vor putea examina caracterul adecvat al acestui instrument de sprijin în cazul 
dificultăţilor produse de modificarea comportamentului vulturilor. 

                                               
1 (JO L 273, 10.1.2002, p.1. Regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 

399/2008 al Comisiei, JO L 118, 6.5.2008, p.12),

2 (JO L 117, 13.5.2003, p. 32. Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2005/830/CE (JO 
L 311, 26.11.2005, p.40)

3 (JO L 224, 18.8.1990, p.19, Decizie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia 2006/965/CE a 
Consiliului, JO L 397, 30.12.2006, p.22)
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