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Tárgy : Luis Diaz Villaverde spanyol állampolgár által a Castilla–La Mancha 
régióbeli mezőőrök szakmai szövetsége nevében benyújtott 0112/2011. számú 
petíció farkasok tudományos célokra való, speciális csapdákkal történő 
befogásáról

1. A petíció összefoglalása

A spanyolországi Castilla–La Macha autonóm közösség regionális önkormányzata 2010. 
szeptember 20-án engedélyezte a farkasok speciális „EZ Grip Trap 7” nevű csapdával történő 
befogását tudományos célokra.

A petíció benyújtója azt kérdezi, hogy az a befogási mód megfelel-e az állatjóléttel 
kapcsolatos uniós jogszabályoknak. 

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. május 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. július 18.

Az 1991. november 4-i 3254/91/EGK tanácsi rendelet1 megtiltja a lábfogó csapóvasak 
Közösségen belüli használatát és a lábfogó csapóvassal vagy a kíméletes csapdázási 
szabványoknak nem megfelelő módszerekkel való elejtést alkalmazó országokból 
származó egyes vadon élő állatfajok prémjének és belőlük előállított áruknak a 
                                               
1 Hivatalos Lap L 308., 1991.9.11.
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Közösségbe történő behozatalát.

A Bizottság emlékeztetni kíván arra, hogy a rendelet értelmében 1995. január 1-jétől a 
lábfogó csapóvasak használata az EU-ban valamennyi állatra és célra tiltott.

A tagállami illetékes hatóságok feladata e tilalom érvényesítése, beleértve a csapda 
értékelését is. A lábfogó (bélelt vagy béleletlen) csapdát a fenti rendelet 1. cikke akként 
határozza meg, hogy az olyan céllal tervezett eszköz, amely az állat egy vagy több 
végtagjára szorosan záródó fogas kapcsok segítségével visszatartja vagy elfogja az 
állatot, megakadályozva a végtag vagy végtagok kihúzását a csapdából. A szóban forgó 
csapda ilyennek tűnik.

A Bizottság 2010. november 18-án pontosítást kért a csapdáról az illetékes spanyol 
hatóságtól („Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino”).  A Bizottság a 
spanyol hatóságok válaszát még nem kapta kézhez, és az ügyet a fenti rendeletnek való 
megfelel értékelése érdekében most az uniós kísérleti rendszerben fogják folytatni.

4. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17. (REV)

A spanyol hatóságok 2012. január 16-án válaszoltak a Bizottság megkeresésére, és elismerték, 
hogy Spanyolország engedélyezte a farkasok speciális „EZ Grip Trap 7” csapdával történő 
befogását. A hatóságok azt állították, hogy a Bizottság 2010. november 18-i levelének 
kézhezvételét követően e csapdák használatát betiltották. A Bizottság jelenleg értékeli 
részletesen a Spanyolországtól kapott tájékoztatást.

5. A Bizottságtól kapott kiegészítő válasz: 2012. június 27. (REV II) 

A Bizottság vizsgálatait követően a spanyol hatóságok tájékoztatása szerint felhagytak az „EZ 
Grip Trap 7” nevű csapda használatával.  A hatóságok most már teljes mértékben tudatában 
vannak annak, hogy az Unióban tilos az elejtés során a lábfogó csapóvasak használata, illetve 
annak, hogy e szabálytól nincs eltérés, még tudományos célokra történő hivatkozás esetén sem.

A spanyol hatóságok továbbá tájékoztatást nyújtottak a farkaspopuláció helyzetével és a 
regionális hatóságok 2010. és 2011. évi, az élőhely-irányelv 16. cikke szerinti eltérésről szóló 
jelentéseivel kapcsolatosan is.

A spanyol hatóságoktól kapott válasz alapján az ügyet lezárták.


