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Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0112/2011, внесена от Luis Diaz Villaverde, с испанско гражданство, 
от името на професионалната асоциация на горските пазачи в регион 
Castilla-La Mancha, относно лова на живи вълци за научни цели със 
специални капани

1. Резюме на петицията

На 20 септември 2010 г. местното правителство на автономен регион Castilla-La Mancha 
в Испания е издало разрешение за лова на вълци за научни цели чрез използването на 
специални капани, наречени „EZ Grip Trap No 7“.

Вносителят на петицията си задава въпроса дали този метод на лов е в съответствие със 
законодателството на ЕС в областта на хуманното отношение към животните. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 май 2011 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 18 юли 2011 г.

Регламент (ЕИО) № 3254/91 на Съвета1 от 4 ноември 1991 година забранява 
използването на капани в Общността и внасянето в Общността на кожи и стоки, 
произведени от определени видове диви животни, произхождащи от страни, в 
които те се ловят с капани или методи за лов, които не съответстват на 
международните стандарти за хуманност при използване на капани. 

                                               
1 Официален вестник L 308, 11.9.1991 г.
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Комисията би желала да напомни, че съгласно този регламент от 1 януари 1995 г. 
използването на капани в ЕС е забранено по отношение на всички животни и 
цели.

Компетентните органи в държавите членки имат отговорността да налагат 
спазването на тази забрана, в това число и да преценяват даден вид капан. 
Капанът е дефиниран в член 1 от горепосочения регламент като уред, 
предназначен да ограничи или да задържи животно чрез челюсти, които се 
затварят плътно около един или повече от крайниците на животното, като по този 
начин не позволяват измъкване на крайника или крайниците от капана. Изглежда, 
че в случая става дума за такъв капан.

На 18 ноември 2010 г. Комисията е изпратила до компетентния орган в Испания 
(„Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino“) искане за разяснения 
относно въпросните капани.  Комисията не е получила отговор от испанските 
органи и въпросът ще бъде разгледан чрез системата EU Pilot, което ще позволи 
да се направи оценка на това доколко са били спазени изискванията съгласно 
горепосочения регламент.

4. Отговор от Комисията (преработен), получен на 17 февруари 2012 г.

Испанските органи откликнаха на искането на Комисията на 16 януари 2012 г., като 
признаха използването в Испания на специалните капани, наречени ‘EZ Grip Trap 
No 7’, за улавяне на вълци. Освен това органите твърдят, че след получаването на 
писмото на Комисията от 18 ноември 2010 г .  използването на този капан е било 
преустановено. Понастоящем службите на Комисията извършват подробна оценка на 
информацията, получена от Испания.

5. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 27 юни 2012 г. (Рев. II) 

В резултат на проучването от страна на Комисията испанските органи предоставиха 
информация, в която се заявява, че използването на специални капани, наречени „EZ Grip 
Trap n°7“, е преустановено.  Понастоящем органите са изцяло осведомени относно факта, 
че използването на капани в ЕС е забранено по отношение на всички животни и цели и че 
за това правило не съществуват дерогации дори за научни цели.

Испанските органи също така са предоставили информация относно положението на 
популацията на вълците и относно докладите на регионалните органи относно 
дерогациите за 2010 г. и 2011 г. по член 16 от директивата за местообитанията.

Въз основа на получения от испанските органи отговор разглеждането на случая е 
приключено.


