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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0112/2011 af Luis Diaz Villaverde, spansk statsborger, for 
"Associazione Professionale delle Guardie Forestali della regione Castilla-La 
Mancha", om fangst med videnskabelige metoder af levende ulve i specielle 
fælder 

1. Sammendrag

Den regionale regering i det selvstyrende fællesskab Castilla-La Mancha i Spanien tillod den 
20. september 2010 fangst af ulve til videnskabelige formål ved hjælp af specielle fælder 
kaldet "EZ Grip Trap nr. 7".

Andrageren spørger, om denne fangstmetode er i overensstemmelse med EU-standarderne for 
dyrevelfærd. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10.maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. juli 2011

"Ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 3254/911 af 4. november 1991 forbydes anvendelse 
af rævesakse i Fællesskabet og indførsel til Fællesskabet af skind af og varer fremstillet 
på basis af visse vilde dyrearter med oprindelse i lande, der anvender rævesakse eller 
fangstmetoder, der ikke opfylder de internationale standarder for human fældefangst.

Kommissionen vil gerne minde om, at brugen af rævesakse i EU har været forbudt i 
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forhold til alle dyr og formål siden 1. januar 1995 i henhold til denne forordning.

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne har ansvaret for at håndhæve dette 
forbud, herunder vurderingen af fælder. En vildtsaks (med eller uden indlæg) er i 
ovennævnte forordnings artikel 1 defineret som en anordning, der er beregnet til at 
fastholde eller fange et dyr ved hjælp af kæber, der slutter tæt sammen om et eller flere 
af dyrets lemmer og derved forhindrer en tilbagetrækning af lemmet eller lemmerne fra 
fælden. Dette ser ud til at være tilfældet med den pågældende fælde.

Den 18. november 2010 sendte Kommissionen en anmodning om en redegørelse for 
disse fælder til de kompetente myndigheder i Spanien ("Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino").   Kommissionen har ikke modtaget noget svar fra de 
spanske myndigheder, og sagen vil nu blive behandlet via EU's pilotsystem for at 
tilvejebringe en vurdering af, hvorvidt de opfylder ovenstående forordning."

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 17. februar 2012

”De spanske myndigheder svarede på Kommissionens anmodning den 16. januar 2012 og 
erkendte anvendelsen af den såkaldte "EZ Grip Trap Nr. 7" til fangst af ulve i Spanien. 
Myndighederne hævdede yderligere, at anvendelsen af denne fælde blev stoppet efter 
modtagelsen af Kommissionens skrivelse af 18. november 2010. Kommissionens 
tjenestegrene vurderer i øjeblikket i detaljer oplysningerne fra Spanien.”

5. Kommissionens supplerende svar (REV II), modtaget den 27. juni 2012 

"Som svar på Kommissionens forespørgsel har de spanske myndigheder fremsendt yderligere 
oplysninger, som angiver, at brugen af "EZ Grip Trap no 7" er stoppet.  Myndighederne er nu 
fuldt ud klar over, at rævesakse ikke er tilladt til fangst af nogen art i EU, og at der ikke gives 
nogen undtagelse fra denne regel, ikke engang i forbindelse med videnskabelige formål.

De spanske myndigheder fremlagde også oplysninger om situationen omkring ulvebestanden og 
om de regionale myndigheders rapporter om fravigelserne i henhold til habitatdirektivets artikel 
16 i 2010 og 2011.

På baggrund af de spanske myndigheders svar er sagen nu afsluttet."


