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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0112/2011, του Luis Diaz Villaverde, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Επαγγελματικής Ένωσης Δασοφυλάκων της περιοχής Castilla 
La Mancha», σχετικά με τη σύλληψη ζώντων λύκων για επιστημονικές 
μελέτες με τη χρήση ειδικών παγίδων 

1. Περίληψη της αναφοράς

Η περιφερειακή διοίκηση της Αυτόνομης Κοινότητας της Castilla La Mancha στην Ισπανία, 
ενέκρινε στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 τη σύλληψη λύκων για επιστημονικούς λόγους με χρήση 
ειδικών παγίδων γνωστών ως «EZ Grip Trap n°7».

Ο αναφέρων διερωτάται κατά πόσο αυτή η μέθοδος σύλληψης συνάδει με τη νομοθεσία της 
ΕΕ στον τομέα της καλής μεταχείρισης των ζώων. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Μαΐου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 18 Ιουλίου 2011

Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3254/911 του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 1991 
απαγορεύει τη χρήση παγίδων με σιαγόνες και την είσοδο στην Κοινότητα γουνών και 
μεταποιημένων προϊόντων από ορισμένα είδη άγριων ζώων καταγωγής χωρών όπου 
συλλαμβάνονται με παγίδες με σιαγόνες ή με μεθόδους που δεν είναι σύμφωνες με τα 
διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα μη βάναυσης παγίδευσης. 

                                               
1 Επίσημη Εφημερίδα L 308, της 11.09.1991



PE469.938v03-00 2/2 CM\907458EL.doc

EL

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η χρήση παγίδων με σιαγόνες στην ΕΕ έχει απαγορευτεί 
για όλα τα ζώα και όλες τις χρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 1995 βάσει της εν λόγω 
νομοθεσίας.

Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη οφείλουν να εφαρμόζουν την εν λόγω απαγόρευση 
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης παγίδας. Μια παγίδα με σιαγόνες (με ή χωρίς 
επένδυση) ορίζεται στο άρθρο 1 του ανωτέρω κανονισμού ως μηχανισμός που έχει 
σχεδιαστεί για να συγκρατεί ή να συλλαμβάνει ένα ζώο με τη βοήθεια σιαγόνων οι 
οποίες κλείνουν σφικτά γύρω από ένα ή περισσότερα μέλη του ζώου, εμποδίζοντας το 
μέλος ή μέλη να αποδεσμευθούν. Αυτό φαίνεται να ισχύει στην περίπτωση της 
συγκεκριμένης παγίδας.

Στις 18 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή απέστειλε αίτημα ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά 
με τις παγίδες αυτές στην αρμόδια αρχή της Ισπανίας («Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino»).  Η Επιτροπή δεν έλαβε απάντηση από τις ισπανικές αρχές 
και το θέμα θα εξετασθεί τώρα μέσω του συστήματος του EU Pilot, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της συμμόρφωσής τους προς τον προαναφερθέντα 
κανονισμό.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Οι ισπανικές αρχές ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Επιτροπής στις 16 Ιανουαρίου 2012, 
παραδεχόμενες τη χρήση στην Ισπανία της αποκαλούμενης «EZ Grip Trap n°7» για τη 
σύλληψη λύκων. Οι αρχές υποστήριξαν περαιτέρω ότι, μετά από τη λήψη της επιστολής της 
Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 2010, σταμάτησε η χρήση της παγίδας αυτής. Οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής αξιολογούν ενδελεχώς επί του παρόντος τις πληροφορίες που ελήφθησαν από 
την Ισπανία.

5. Συμπληρωματική απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012 
(ΑΝΑΘ.ΙΙ) 

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οι ισπανικές αρχές διαβίβασαν πληροφορίες δηλώνοντας ότι 
η χρήση παγίδων «EZ Grip Trap n°7» διακόπηκε.  Οι αρχές είναι πλέον πλήρως ενήμερες ότι η 
χρήση παγίδων με σιαγόνες δεν επιτρέπεται σε καμια περίπτωση στην ΕΕ και ότι δεν 
προβλέπονται παρεκκλίσεις από τον εν λόγω κανόνα, ούτε για επιστημονικούς ερευνητικούς 
σκοπούς. 

Οι ισπανικές αρχές ενημέρωσαν επίσης για την κατάσταση του πληθυσμού λύκων και 
διαβίβασαν πληροφορίες όσον αφορά τις εκθέσεις περιφερειακών αρχών σχετικά με 
παρεκκλίσεις κατά το 2010 και 2011, σύμφωνα με το άρθρο 16 της οδηγίας για τους οικοτόπους.

Βάσει της απάντησης των ισπανικών αρχών, η υπόθεση περατώνεται.


