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Písemné prohlášení v souladu s článkem 136 jednacího řádu Parlamentu o statusu vlka
obecného (canis lupus1) jako chráněného druhu

1. Článek 191 Smlouvy o fungování Evropské unie, Úmluva o ochraně evropských planě
rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť ze dne 19. září 1979 a
směrnice Rady 92/43/EHS představují právní základy pro zařazení vlka obecného (canis
lupus) mezi chráněné druhy živočichů.
2. Zejména výše uvedená směrnice, přesněji řečeno její příloha IV, řadí vlka obecného mezi
živočišné druhy v zájmu Společenství, které vyžadují zvláštní ochranu.
3. Status chráněného druhu podle článku 12 směrnice Rady 92/43/EHS zakazuje odchyt,
usmrcování či úmyslné vyrušování jedinců druhu canis lupus. Dále je třeba se vyvarovat
poškozování jeho přirozených stanovišť.
4. V roce 2011 bylo v Evropě přibližně 12 000 vlků obecných. Vlk obecný (canis lupus)
způsobuje škody na chovech hospodářských zvířat, např. ve Francii, kde k útokům
na chovy hospodářských zvířat dochází průměrně jednou denně.
5. Komise se vyzývá, aby zvážila, zda má být vlk obecný na seznamu živočišných druhů
v zájmu Společenství, které vyžadují přísnou ochranu, a dále se za tímto účelem vyzývá,
aby zahájila dialog se zástupci chovu hospodářských zvířat.
6. Toto prohlášení je spolu se jmény jeho signatářů předáno Komisi.

Pokud v souladu s čl. 136 odst. 4 a 5 jednacího řádu Parlamentu prohlášení podepíše většina všech poslanců
Parlamentu, prohlášení je zveřejněno v zápisu ze zasedání se jmény signatářů a zasláno adresátům, aniž by bylo
pro Parlament závazné.
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