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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0112/2011, ko Kastīlijas-Lamančas reģiona mežsargu 
profesionālās asociācijas vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais 
Luis Diaz Villaverde, par vilku ķeršanu zinātniskiem nolūkiem, izmantojot 
īpašus slazdus

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Spānijas autonomā Kastīlijas-Lamančas apgabala reģionālā valdība 2010. gada 20. septembrī 
ir izdevusi atļauju ķert vilkus zinātniskiem nolūkiem, izmantojot īpašus slazdus — „EZ kāju 
slazds Nr. 7”.

Lūgumraksta iesniedzējs vēlas noskaidrot, vai šāda veida slazds atbilst ES tiesību aktiem 
dzīvnieku labturības jomā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 10. maijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 18. jūlijā

Padomes 1991. gada 4. novembra Regula (EEK) Nr. 3254/911 aizliedz Kopienā lietot 
kāju slazdus un ievest Kopienā noteiktu savvaļas dzīvnieku sugu kažokādas un gatavās 
preces no valstīm, kurās tos ķer ar kāju lamatām vai slazdošanas metodēm, kas neatbilst 
starptautiskajiem humānas slazdošanas standartiem.

Komisija vēlētos atgādināt, ka saskaņā ar šo regulu kāju slazdu izmantošana ES ir 
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aizliegta attiecībā uz visiem dzīvniekiem un nolūkiem no 1995. gada 1. janvāra.

Kompetentās varas iestādes dalībvalstīs ir atbildīgas par šī aizlieguma īstenošanu, 
tostarp lamatu novērtēšanu. Kāju lamatas (polsterētas vai nepolsterētas) iepriekš 
minētās regulas 1. pantā ir definētas kā ierīce, kas paredzēta dzīvnieku ķeršanai vai 
ieslodzīšanai ar tādu spīļu palīdzību, kas cieši satver vienu vai vairākus dzīvnieka 
locekļus, tādējādi neļaujot atbrīvot locekli vai locekļus no lamatām Tas šķietami ir 
konkrēto lamatu gadījumā.

2010. gada 18. novembrī Komisija nosūtīja kompetentajai Spānijas varas iestādei 
(„Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino”) lūgumu sniegt skaidrojumu 
par šīm lamatām. Komisija nesaņēma atbildi no Spānijas varas iestādēm, un jautājums 
tagad tiks risināts, izmantojot ES Pilot sistēmu, lai varētu novērtēt to atbilstību iepriekš 
minētajai regulai.

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī (REV)

Spānijas varas iestādes 2012. gada 16. janvārī atbildēja uz Komisijas pieprasījumu, atzīstot, 
ka Spānijā vilku ķeršanai tiek izmantoti tā dēvētie EZ kāju slazdi Nr. 7. Turklāt šīs iestādes 
pēc Komisijas 2010. gada 18. novembra vēstules saņemšanas ir pieprasījušas pārtraukt šo 
slazdu lietošanu. Komisijas dienesti patlaban rūpīgi izvērtē no Spānijas saņemto informāciju.

5. Komisijas papildu atbilde, kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā (REV II)

Saskaņā ar Komisijas veikto pārbaudi, Spānijas valsts iestādes ir sniegušas informāciju, kurā 
izklāstīts, ka EZ kāju slazdu Nr. 7 izmantošana ir apturēta.  Iestādes pašreiz ir pilnībā 
informētas, ka kāju slazdu izmantošana nav atļauta jebkāda veida medībām ar lamatām ES un 
nav spēkā nekādi izņēmumi attiecībā uz šo noteikumu pat, ja tos izmantotu zinātniskās 
pētniecības mērķiem.

Spānijas iestādes sniegušas arī informāciju par situāciju attiecībā uz vilku populāciju, un 
reģionālās iestādes ziņo par izņēmumiem  saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 16. pantu.

Pamatojoties uz Spānijas valsts iestāžu atbildi, lieta ir izbeigta.


