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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на
Европейския парламент, относно защитения статут на Canis lupus1

1. Член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Конвенцията за
опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания от 19
септември 1979 г. и Директива 92/43/ЕИО на Съвета съставляват правното
основание за статута на защитен вид на Canis lupus – сивия вълк.
2. В частност горепосочената директива, и по-конкретно приложение IV към нея,
класифицира Canis lupus като животински вид от интерес за Общността, който се
нуждае от специална защита.
3. Статутът на Canis lupus съгласно член 12 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета не
позволява екземпляри от този вид да бъдат залавяни, убивани или съзнателно
обезпокоявани. Трябва да се избягва и влошаването на състоянието на естествените
му местообитания.
4. През 2011 г. в Европа сивите вълци са наброявали около 12000. Сивият вълк, Canis
lupus, е вид, който нанася щети на животновъдните стопанства, например във
Франция, където средно един път дневно се наблюдават нападения над
селскостопански животни.
5. Комисията се призовава да обмисли дали Canis lupus следва да има статут на
животински вид от интерес за Общността, който се нуждае от строга защита, и за
тази цел тя също така се призовава да започне диалог с представители на
животновъдните професии.
6. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се
предава на Комисията.
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Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава
Парламента.
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