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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0112/2011, adresată de Luis Diaz Villaverde, de cetățenie spaniolă, 
în numele Asociației Profesionale a Pădurarilor din regiunea Castilla-La 
Mancha, privind capturarea lupilor vii în scopuri științifice, folosind capcane 
speciale  

1. Rezumatul petiției

Guvernul regional al comunității autonome Castilla-La Mancha din Spania a autorizat, la 
20 septembrie 2010, capturarea lupilor în scopuri științifice, folosind capcane speciale 
denumite „EZ Grip Trap No 7”.

Petiționarul se întreabă dacă această metodă de capturare respectă legislația UE privind 
bunăstarea animalelor. 

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 mai 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 18 iulie 2011

Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 al Consiliului1 din 4 noiembrie 1991 interzice 
utilizarea capcanelor cu pedală în Comunitate și introducerea în Comunitate a blănurilor 
și a produselor prelucrate de la anumite specii de animale sălbatice originare din țări 
care le capturează folosind capcane cu pedală sau alte metode care încalcă standardele 
internaționale pentru vânătoarea cu capcane fără cruzime. 

                                               
1 Jurnalul Oficial L 308, 11.9.1991.
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Comisia dorește să reamintească faptul că, în temeiul acestui regulament, de la 
1 ianuarie 1995 este interzisă utilizarea în cadrul UE a capcanei cu pedală pentru 
capturarea oricărui tip de animale și în orice scop.

Autoritățile competente din statele membre au responsabilitatea de a asigura respectarea 
acestei interdicții, inclusiv de a evalua capcanele. Capcana cu pedală (capitonată sau 
necapitonată) este definită la articolul 1 din regulamentul menționat anterior drept un 
dispozitiv destinat imobilizării sau capturării unui animal cu ajutorul unor „fălci” de fier 
care se închid strâns pe unul sau mai multe membre ale animalului, împiedicând astfel 
membrul sau membrele respective să se elibereze din capcană. Se pare că la astfel de 
capcane se face referire în petiție.

La 18 noiembrie 2010, Comisia a trimis o cerere de clarificare cu privire la aceste 
capcane autorității competente din Spania („Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino” - „Ministerul Mediului Înconjurător, al Mediului Rural și Marin”). 
Comisia nu a primit răspuns din partea autorităților spaniole, astfel că această chestiune 
va fi abordată prin intermediul sistemului-pilot al UE pentru a permite o evaluare a 
conformității acestor capcane cu regulamentul menționat anterior.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 17 februarie 2012

Autoritățile spaniole au răspuns cererii Comisiei la 16 ianuarie 2012, admițând faptul că în 
Spania s-au utilizat capcanele denumite „EZ Grip Trap No 7” pentru capturarea lupilor. 
Autoritățile au susținut, de asemenea, că, în urma primirii scrisorii Comisiei din 
18 noiembrie 2010, s-a oprit utilizarea acestui tip de capcană. Serviciile Comisiei evaluează în 
prezent în detaliu informațiile primite din partea autorităților spaniole.

5. Răspuns suplimentar din partea Comisiei (REV II), primit la 27 iunie 2012 

În urma cererii Comisiei, autoritățile spaniole au furnizat informații conform cărora s-a oprit 
utilizarea capcanei „EZ Grip Trap No 7”. Autoritățile au cunoștință de faptul că capcanele cu 
pedală sunt interzise pentru toate tipurile de vânătoare pe teritoriul UE și că nu există derogări de 
la aceste norme, fie ele și în scopuri științifice. 

De asemenea, autoritățile spaniole au furnizat informații referitoare la situația populației de lupi 
și a rapoartelor autorităților regionale privind derogările acordate în temeiul articolului 16 din 
Directiva privind habitatele pe anii 2010 și 2011.

Pe baza răspunsului din partea autorităților spaniole, cazul a fost închis.


