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Utskottet för framställningar

26.9.2008

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1104/2007, ingiven av Alain Larralde, fransk medborgare, för 
landsbygdsorganisationen ”Association pour la Sérénité à la Campagne”, och 
undertecknad av ytterligare 17 personer, om attacker av gamar på avelsdjur i 
franska Pyrenéerna

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren uttrycker oro över det allvarliga problem som har drabbat boskapsuppfödare i 
franska Pyrenéerna i och med att gamar har börjat attackera deras avelsdjur, framför allt 
kalvande kor. Ekonomiskt sett är detta ett svårt slag mot boskapsuppfödarna. Detta förändrade 
beteendemönster hos gamar som letar föda kan i första hand bero på åtgärderna för att 
förhindra spridningen av BSE och fågelinfluensa, till exempel att avfallsanläggningar har 
stängts och att boskapskadaver inte längre får lämnas ute. Framställaren efterfrågar därför 
åtgärder från Europaparlamentet, bland annat skyddsåtgärder för boskapen och uppfödarna, 
adekvat kompensation för inkomstbortfall och garanterad efterlevnad av EU–bestämmelserna 
om utfodringsstationer för asätande fåglar.

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 18 mars 2008. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 26 september 2008.

De behöriga myndigheterna i vissa medlemsstater och fågelskyddsorganisationer har nyligen 
informerat kommissionen om påtagliga förändringar av gamarnas beteende som anses bero på 
brist på föda och särskilt på att fåglarna har begränsad tillgång till slaktkroppar av tamboskap. 
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Enligt förordning (EG) nr 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som 
inte är avsedda att användas som livsmedel1 är det under vissa omständigheter tillåtet att 
utfodra vilda djur, exempelvis gamar, med biprodukter inbegripet djurkroppar vars kött inte är 
avsett som livsmedel, för att förhindra överföring av smittsamma sjukdomar till människor 
och djur. Dessa omständigheter anges i kommissionens beslut 2003/322/EG2. Enligt detta 
beslut är utfodring endast tillåtet i samband med ett godkänt program för bevarande av vilda 
djur, dvs. om det finns ett erkänt behov att stödja en viss art i ett visst område. Syftet med 
dessa bestämmelser är att uppnå en balans mellan bevarande av den biologiska mångfalden 
och skyddet av människors och djurs hälsa.

Kommissionen kommer att använda den information som tillhandahålls i framställningen i 
sina fortsatta övervägande om bestämmelserna om utfodring av vissa skyddade fågelarter. 

Inom ramen för rådets beslut 90/424/EEG om utgifter inom veterinärområdet3 finns inga 
bestämmelser om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för skador som jordbrukare lidit på 
grund av rovdjursangrepp, inbegripet av det slag som anförs i framställningen. 

Däremot finns det inom ramen för den politik för landsbygdsutveckling som regleras av 
förordning (EG) nr 1698/2005, som särskilt i Frankrike bedrivs via PRDH 
(Frankrikes program för landsbygdsutveckling) en rad särskilda åtgärder för att stödja 
jordbruk- och boskapsskötsel (bestämmelse 323C). Här ingår bland annat särskilt stöd till 
nödvändiga investeringar för god djurhållning. PDRH genomförs genom decentraliserade 
statliga enheter i i regionen, de regionala avdelningarna för jordbruk och skogsbruk, som kan 
undersöka om denna stödbestämmelse är tillämplig på de svårigheter som gamarnas nya 
beteende orsakar.

                                               
1 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen ändrades senast genom kommissionens förordning (EG) 
nr 399/2008, EUT L 118, 6.5.2008, s. 12.
2 EUT L 117, 13.5.2003, s. 32. Beslutet ändrades senast genom beslut 2005/830/EG, EUT L 311, 26.11.2005, 
s. 40.
3 EGT L 224, 18.8.1990, s.19. Beslutet ändrades senast genom rådets beslut 2006/965/EG, EUT L 397, 
30.12.2006, s. 22.
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