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wetenschappelijke doeleinden middels specifieke vallen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De regering van de autonome Spaanse regio Castilla-La Mancha heeft op 20 september 2010 
toestemming verleend voor de vangst van levende wolven voor wetenschappelijke doeleinden 
met behulp van speciale vallen van het type "EZ Grip Trap n°7".

Indiener vraagt of er met deze vangstmethode inbreuk wordt gemaakt op de EU-wetgeving 
inzake dierenwelzijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 mei 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 18 juli 2011

Verordening (EEG) nr. 3254/911 van de Raad van 4 november 1991 verbiedt het 
gebruik van wildklemmen in de Gemeenschap en het binnenbrengen in de 
Gemeenschap van pelzen en producten die vervaardigd zijn van bepaalde in het wild 
levende diersoorten uit landen waar gebruik wordt gemaakt van wildklemmen of andere 
vangstmethoden die niet stroken met de internationale normen voor humane vangst met 
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behulp van vallen.

De Commissie wil erop wijzen dat het gebruik van wildklemmen in de EU krachtens 
deze verordening sinds 1 januari 1995 verboden is voor alle dieren en doeleinden.

De bevoegde autoriteiten in de lidstaten hebben de verantwoordelijkheid dit verbod ten 
uitvoer te leggen inclusief de beoordeling van een val. Een wildklem (met omwikkelde 
beugels of niet) wordt in artikel 1 van bovenstaande verordening gedefinieerd als een 
instrument dat dient om een dier vast te houden of te vangen door middel van haken die 
om een of meer poten van het dier dichtklappen, waardoor het dier deze poot of poten 
niet uit de klem kan bevrijden. Hier lijkt sprake van te zijn bij deze val.

Op 18 november 2010 heeft de Commissie een verzoek om informatie over deze vallen 
gestuurd naar de bevoegde autoriteit in Spanje ("Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino"). De Commissie heeft geen antwoord ontvangen van de 
Spaanse autoriteiten en de kwestie zal nu worden afgehandeld via het EU-Pilotsysteem 
om te kunnen beoordelen of de autoriteiten voldoen aan de eisen van de bovenstaande 
verordening.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012 (REV)

De Spaanse autoriteiten hebben de verzochte informatie op 16 januari 2012 verstrekt, en 
toegegeven dat in Spanje gebruik wordt gemaakt van de zogeheten "EZ Grip Trap No 7" voor 
het vangen van wolven. Verder delen de autoriteiten mee dat het gebruik van deze val is 
stopgezet na ontvangst van de brief van de Commissie van 18 november 2010. De diensten 
van de Commissie zijn bezig met een gedetailleerde beoordeling van de door Spanje 
verstrekte informatie.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012 (REV)

Naar aanleiding van het onderzoek van de Commissie hebben de Spaanse autoriteiten informatie 
verstrekt waarin staat dat het gebruik van de "EZ Grip Trap No 7" is gestopt. De autoriteiten 
zijn zich er nu volledig van bewust dat het niet is toegestaan wildklemmen voor het vangen van 
dieren in de EU te gebruiken en dat er op deze regel geen uitzonderingen bestaan, zelfs niet voor 
wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.

De Spaanse autoriteiten hebben eveneens informatie verstrekt over de situatie van de 
wolvenpopulatie en over de verslagen van de regionale autoriteiten betreffende de 
uitzonderingen op grond van artikel 16 van de habitatrichtlijn voor 2010 en 2011.

Op grond van het antwoord van de Spaanse autoriteiten is de zaak inmiddels gesloten.


