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Tema: Peticija Nr. 0112/2011 dėl gyvų vilkų gaudymo mokslo tikslais specialiaisiais 
spąstais, kurią pateikė Ispanijos pilietis Luis Diaz Villaverde Kastilijos-La 
Mančos regiono eigulių profesinės asociacijos vardu

1. Peticijos santrauka

2010 m. rugsėjo 20 d. Ispanijos Kastilijos-La Mančos autonominės srities valdžia leido
mokslo tikslais gaudyti vilkus specialiaisiais spąstais „EZ Grip Trap n°7“.

Peticijos pateikėjas abejoja, ar šis gaudymo metodas atitinka ES teisės aktus dėl gyvūnų 
gerovės. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gegužės 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. liepos 18 d.

„1991 m. lapkričio 4 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 3254/911 draudžiama Bendrijoje 
naudoti spąstus, kuriais suspaudžiamos gyvūnų galūnės, ir įvežti į Bendriją tam tikrų 
rūšių laukinių gyvūnų, kilusių šalyse, kur jie gaudomi minėtais spąstais arba kitais 
tarptautinių humaniško gyvūnų gaudymo reikalavimų neatitinkančiais būdais, kailius, 
odas ir iš jų pagamintas prekes.

Komisija norėtų priminti, kad pagal šį reglamentą gyvūnų galūnes suspaudžiančių 
spąstų naudojimas ES draudžiamas visiems gyvūnams ir visais tikslais nuo 1995 m. 
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sausio 1 d.

Kompetentingos valstybių narių valdžios institucijos atsakingos už šios draudimo,
įskaitant spąstų vertinimą, laikymosi užtikrinimą. Minėto reglamento 1 straipsnyje 
gyvūnų galūnes suspaudžiantys spąstai (minkšti arba neminkšti) apibrėžiami kaip 
įtaisai, sukurti taip, kad gyvūnas sulaikomas arba sugaunamas spaustuvais, kurie 
glaudžiai suveržia vieną arba kelias gyvūno galūnes, ir jis negali jų iš tų spąstų ištraukti. 
Atrodo, kad apie tokius spąstus ir kalbama nagrinėjamu atveju.

2010 m. lapkričio 18 d. Komisija nusiuntė kompetentingai Ispanijos valdžios institucijai (isp. 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) prašymą išaiškinti klausimą dėl šių 
spąstų. Komisija negavo Ispanijos valdžios institucijų atsakymo ir šis klausimas dabar bus 
nagrinėjamas pasitelkiant sistemą „EU pilot“, kad būtų galima įvertinti, kaip jos laikosi 
minėto reglamento.“

4. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d. (REV)

„Ispanijos valdžios institucijos atsakė į Komisijos prašymą 2012 m. sausio 16 d. 
pripažindamos, kad Ispanijoje buvo naudojami vadinamieji „EZ Grip Trap n°7“ spąstai 
vilkams gaudyti. Be to, valdžios institucijos nurodė, kad, gavus Komisijos 2010 m. lapkričio 
18 d. raštą, šių spąstų naudojimas buvo sustabdytas. Šiuo metu Komisijos tarnybos atlieka 
išsamų iš Ispanijos gautos informacijos vertinimą.“

5. Papildomas Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. birželio 27 d. (REV II)

„Gavusios Komisijos užklausą, Ispanijos valdžios institucijos pateikė informaciją, tvirtinančią, 
kad spąstų „EZ Grip Trap n°7“ naudojimas sustabdytas. Valdžios institucijos dabar žino, kad 
gyvūnų galūnes suspaudžiančių spąstų naudojimas ES draudžiamas visais atvejais ir kad nuo šios 
taisyklės negalima nukrypti net turint mokslinių tyrimų tikslų.

Ispanijos valdžios institucijos taip pat pateikė informaciją apie vilkų populiacijos padėtį ir 
regioninės valdžios institucijų 2010 m. ir 2011 m. ataskaitas dėl nukrypimo pagal Buveinių 
direktyvos 16 straipsnį atvejų.

Remiantis Ispanijos valdžios institucijų atsakymu, atvejo nagrinėjimas baigtas.“


