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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0112/2011, którą złożył Luis Diaz Villaverde (Hiszpania) w imieniu 
Stowarzyszenia Zawodowego Strażników Leśnych z regionu Kastylia-La 
Mancha, w sprawie chwytania wilków w celach naukowych przy użyciu 
specjalnych pułapek 

1. Streszczenie petycji

W dniu 20 września 2010 r. rząd Wspólnoty Autonomicznej Kastylia-La Mancha w Hiszpanii 
zezwolił na chwytanie wilków w celach naukowych przy użyciu specjalnych pułapek 
o nazwie „EZ Grip Trap nr 7”.

Składający petycję zapytuje, czy taka metoda chwytania jest zgodna z unijnym 
prawodawstwem w sprawie dobrostanu zwierząt. 

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 maja 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji na mocy art. 202 ust. 6 Regulaminu.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 lipca 2011 r.

Na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 3254/911 z dnia 4 listopada 1991 r. zakazuje 
się używania potrzasków we Wspólnocie oraz wprowadzania do Wspólnoty skór i 
innych towarów wytwarzanych z niektórych gatunków dzikich zwierząt pochodzących 
z państw, w których chwyta się je za pomocą potrzasków lub metod odłowu 
niespełniających międzynarodowych norm odłowu humanitarnego. 

                                               
1 Dziennik Urzędowy L 308 z 11.9.1991.
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Komisja pragnie przypomnieć, że zakaz używania potrzasków w UE w odniesieniu do 
wszystkich zwierząt i celów został wprowadzony na mocy przedmiotowego 
rozporządzenia w dniu 1 stycznia 1995 r.

Właściwe władze w państwach członkowskich mają obowiązek wdrożenia tego zakazu, 
w tym również dokonania oceny potrzasku. W art. 1 wyżej wymienionego 
rozporządzenia potrzask (z wkładką lub bez takiej wkładki) został zdefiniowany jako 
urządzenie przeznaczone do unieruchomienia lub schwytania zwierzęcia za pomocą 
szczęk, które zaciskają się mocno na co najmniej jednej kończynie zwierzęcia, 
uniemożliwiając w ten sposób wycofanie kończyny lub kończyn z pułapki. Wydaje się, 
że w przedmiotowej petycji chodzi właśnie o tego typu urządzenie.

W dniu 18 listopada 2010 r. Komisja zwróciła się do właściwych władz w Hiszpanii 
(Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino) o wyjaśnienia w sprawie 
tych potrzasków. Komisja nie otrzymała odpowiedzi od władz hiszpańskich; sprawa ta 
zostanie rozpatrzona w ramach systemu „EU Pilot” w celu umożliwienia oceny 
przestrzegania przez władze hiszpańskie przepisów wyżej wymienionego 
rozporządzenia.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r. (REV)

Władze hiszpańskie odpowiedziały na zapytanie Komisji w dniu 16 stycznia 2012 r., 
przyznając, że w Hiszpanii były stosowane pułapki o nazwie „EZ Grip Trap nr 7” w celu 
chwytania wilków. Stwierdziły one ponadto, że po otrzymaniu pisma Komisji z dnia 18 
listopada 2010 r. zaprzestano stosowania tego rodzaju pułapek. Służby Komisji obecnie 
dokonują szczegółowej oceny informacji otrzymanych od władz hiszpańskich.

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 czerwca 2012 r. (REV II) 

W następstwie zapytań Komisji władze hiszpańskie dostarczyły informacji, stwierdzając, że 
stosowanie pułapek „EZ Grip Trap nr 7” zostało wstrzymane. Władze są teraz w pełni 
świadome, że użycie potrzasków nie jest dozwolone w celach odłowu w UE oraz że nie istnieją 
odstępstwa od tej reguły, nawet w przypadku odłowu w celach naukowych.

Władze hiszpańskie dostarczyły również informacji dotyczących sytuacji populacji wilka oraz 
sprawozdań władz regionalnych na temat odstępstw przewidzianych w art. 16 dyrektywy 
siedliskowej na 2010 i 2012r.

Na podstawie odpowiedzi władz hiszpańskich sprawa została zamknięta.


