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Subiect: Petiția nr. 1055/2019, adresată de Johannes Schmuckenschläger, de cetățenie 
austriacă, în numele Camerei de Agricultură a Landului Austria Inferioară, 
semnată de alte 58 473 de persoane, privind revizuirea articolului 16 din 
Directiva 92/43 cu privire la populațiile de lupi

Petiția nr. 0074/2020, adresată de Josef Hechenberger, de cetățenie austriacă, 
în numele Camerei de agricultură din Tirol, privind statutul protejat al lupului

Petiția nr. 0827/2020, adresată de Eduard Köck, de cetățenie austriacă, însoțită 
de 5 semnături, privind gestionarea populației de lupi din Uniunea Europeană

Petiția nr. 1102/2020, adresată de J.G., de cetățenie austriacă, în numele 
landului Tirol, privind riscurile pe care le reprezintă populația de lupi pentru 
agricultura alpină

1. Rezumatul petiției nr. 1055/2019

Petiționarul afirmă că lupii pătrund din ce în ce mai des în zonele locuite și amenință populația 
umană, și că aduc pagube agriculturii, deoarece ucid animalele de fermă. Prin urmare, 
petiționarul solicită ca vânarea anumitor lupi problematici să devină legală prin modificarea 
articolului 16 din Directiva privind habitatele. El susține, de asemenea, că persoanele care au 
suferit pierderi ar trebui să primească despăgubiri.

Rezumatul petiției nr. 0074/2020

Potrivit petiționarului, protecția strictă a lupilor în temeiul legislației europene nu ar trebui să 
se facă în detrimentul securității publice sau al protecției persoanelor ce locuiesc în așezări 
situate în teritoriile cultivate. Petiționarul susține că zona alpină foarte dens populată din Tirol, 
utilizată în scopuri turistice, agricole, forestiere și de vânătoare, și unde agricultura alpină 
tradițională joacă un rol deosebit de important, nu este un loc potrivit pentru lupi, care sunt 
animale de pradă. În special, petiționarul consideră că există un risc serios pentru pășunile 
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alpine, care constituie un element valoros și esențial al patrimoniului cultural al regiunii. 
Petiționarul solicită o reevaluare și o definire științifică a populației de lupi, o modificare a 
dispozițiilor aplicabile din Directiva privind habitatele și o compensație financiară suficientă 
care să fie acordată pentru prejudiciul cauzat de animalele ucise și pentru efortul suplimentar 
necesar pentru protecția animalelor de fermă. Petiționarul întreabă Comisia Europeană ce 
planuri strategice de acțiune a elaborat în cazul unei creșteri a populației de lupi.

Rezumatul petiției nr. 0827/2020

Potrivit petiționarilor, agricultura la scară mică este pusă în pericol de prezența tot mai mare a 
populației de lupi. Prin urmare, mulți fermieri se gândesc să renunțe la practicile de pășunat 
larg răspândite. În plus, numeroși fermieri nu își mai duc animalele până la pășunile alpine, 
deoarece nu au cum să preîntâmpine atacurile lupilor asupra animalelor. Mai mult, petiționarii 
subliniază că, fără agricultura alpină, pe pășunile alpine și pe potecile destinate drumețiilor iarba 
ar crește excesiv, ceea ce ar afecta grav industria turismului din Austria și, în cele din urmă, din 
Uniunea Europeană. Petiționarii solicită, de asemenea, să se ocrotească fermele mici și 
tradiționale de creștere a ovinelor și caprinelor, activitățile de pășunat practicate de fermierii 
locali, precum și zonele montane. În concluzie, ei solicită ca protecția populației și a animalelor 
de fermă din zonele alpine, precum și conservarea peisajului alpin unic austriac și european să 
aibă prioritate față de lupi. În acest scop, petiționarii solicită ca îndepărtarea lupilor să fie 
permisă și ca statutul de protecție a lupului în Directiva privind habitatele să fie reevaluat.

Rezumatul petiției nr. 1102/2020

Petiționarul consideră că întoarcerea acestui prădător mare reprezintă un risc pentru practicile 
agricole tradiționale din Alpi. El susține că analiza probelor de ADN găsite la ovinele atacate 
cu sălbăticie a confirmat implicarea lupilor. El afirmă că gestionarea prădătorilor mari intră în 
domeniul de aplicare al legislației UE și, prin urmare, solicită să se extindă semnificativ gama 
acțiunilor permise pentru gestionarea lupilor și să se examineze stadiul de conservare la nivelul 
UE.

2. Admisibilitate

Petiția nr. 1055/2019 a fost declarată admisibilă la 20 februarie 2020.
Petiția nr. 0074/2020 a fost declarată admisibilă la 30 aprilie 2020.
Petiția nr. 0827/2020 a fost declarată admisibilă la 13 noiembrie 2020.
Petiția nr. 1102/2020 a fost declarată admisibilă la 21 ianuarie 2021.
Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de 
procedură].

3.1 Răspunsul Comisiei, primit la 8 iunie 2020

Petiția nr. 1055/2019

Lupul este o specie de carnivore mari, de interes comunitar, ocrotită în temeiul Directivei 
privind habitatele. Statele membre s-au angajat să restabilească și să mențină populația la un 
stadiu corespunzător de conservare. Lupul a aparținut întotdeauna faunei indigene europene și 
putea fi întâlnit pe arii extinse din Europa continentală până când a fost exterminat în numeroase 
regiuni, în ultimele secole. Ca superprădător, lupul joacă un rol ecologic important, contribuind 
la sănătatea și funcționarea ecosistemelor. Specia contribuie mai ales la restabilirea și 
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conservarea echilibrului ecosistemului și a rețelelor trofice, controlând populațiile de pradă și 
îmbunătățindu-le starea de sănătate prin selectarea prăzii. Acest lucru se aplică, mai ales, 
prăzilor de tipul ungulatelor sălbatice (cervide și mistreți) care sunt adesea supraabundente. 

Politica UE privind carnivorele mari are la bază conceptul de coexistență între carnivorele mari 
și oameni în aceleași peisaje multifuncționale. Comisia este conștientă de faptul că refacerea cu 
succes a efectivelor de carnivore mari poate genera, în anumite cazuri, conflicte cu anumite 
activități agricole, și anume creșterea animalelor. Acest lucru este valabil în special în zonele 
în care s-a renunțat la practicile tradiționale de gestionare și protecție a animalelor, cum ar fi 
folosirea ciobanilor și a câinilor de pază. Din acest motiv, Comisia sprijină activ statele membre 
și părțile interesate să conceapă și să pună în aplicare soluții adecvate pentru a reconcilia 
conservarea acestor specii cu interesele și nevoile oamenilor. Exemplele pozitive din 
numeroase state membre1,2 dovedesc că coexistența carnivorelor mari și a animalelor de fermă 
este într-adevăr posibilă, cu condiția implementării efective a unor măsuri adecvate și adaptate 
de protecție a animalelor. Dacă se introduc măsuri adecvate, apelând, de exemplu, la garduri 
electrice sau la câini pentru paza animalelor, se reduce considerabil incidența daunelor 
provocate de lupi. 

În conformitate cu „Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol 
și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020”, astfel cum au fost modificate la 
8.11.20183, statele membre pot acorda ajutoare de stat pentru până la 100 % din costul oricărei 
investiții necesare pentru prevenirea daunelor cauzate de animale protejate, precum lupii. 
Plafonul maxim al ajutoarelor pentru compensarea daunelor (atât directe, cât și indirecte) 
provocate de animalele protejate a crescut și el până la 100 %.

În cadrul politicii agricole comune a UE, programele de dezvoltare rurală pot sprijini, dacă 
statele membre doresc acest lucru, costurile măsurilor de prevenire eficace4 care contribuie la 
eliminarea sau reducerea riscului de daune provocate de carnivorele mari. Aceste măsuri de 
protecție pot include sprijin financiar pentru instalarea de garduri electrice, instruirea ciobanilor 
cu privire la cele mai bune practici într-un mediu populat de animale sălbatice, achiziționarea 
de câini de pază, construirea de adăposturi pentru ciobanii care rămân în apropierea turmelor, 
precum și studii pentru a analiza metodele de creștere extensivă a animalelor în prezența 
carnivorelor. Sprijinul poate fi îndreptat, de asemenea, spre întreținerea gardurilor de protecție 
și/sau îngrijirea câinilor de pază, dacă acestea sunt efectuate în mod regulat și implică costuri 
recurente, precum și spre compensarea costurilor cu munca ciobanilor. 

Articolul 16 din Directiva privind habitatele5 oferă statelor membre posibilitatea de a lua măsuri 
suplimentare, inclusiv, dacă este necesar, uciderea unor exemplare individuale de lupi care ar 
manifesta un comportament anormal și potențial periculos, cu condiția să nu existe o alternativă 
satisfăcătoare, iar derogarea să nu fie în detrimentul menținerii sau realizării unui stadiu 
corespunzător de conservare a speciei în aria sa de extindere naturală. Lista motivelor de la 
articolul 16 pentru aplicarea acestor derogări include necesitatea de a asigura siguranța publică 

1 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf 
3 https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_ro 
4https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_
programmes.htm 
5 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, pp. 7-50.

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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sau orice alt motiv imperativ de interes public major și, de asemenea, în mod explicit, prevenirea 
daunelor grave provocate animalelor.

Prin urmare, sunt disponibile soluții adecvate în conformitate cu politica și legislația UE în 
vigoare la toate problemele menționate de petiționar. Comisia intenționează să sprijine în 
continuare autoritățile naționale și părțile interesate relevante prin ajutor financiar, îndrumări, 
schimburi de informații și de bune practici; cu toate acestea, este responsabilitatea autorităților 
naționale competente să decidă ce măsuri sau abordări anume sunt cele mai adecvate în fiecare 
context regional și național. În această privință, deși statele membre sunt încurajate să utilizeze 
flexibilitatea oferită de Directiva privind habitatele, orice măsură adoptată de autoritățile 
statelor membre trebuie să fie fondată din punct de vedere științific și conformă cu legislația 
UE.

Majoritatea cetățenilor europeni consideră că recenta întoarcere a carnivorelor mari este o 
poveste de conservare de succes. În plus, exemplele pozitive din alte state membre, cu un cadru 
natural similar, demonstrează că refacerea unei populații de lupi ar trebui să fie fezabilă și în 
Austria, fără a fi necesară adaptarea cadrului juridic actual, și că se poate face într-un mod pe 
deplin compatibil cu nevoile și aspirațiile comunităților rurale. 

Politica UE care protejează populația de lupi și alte carnivore mari indigene rămâne relevantă 
pentru refacerea efectivelor acestora, inclusiv în Austria, unde starea de conservare a speciei 
este nefavorabilă, inclusiv în comparație cu statele membre învecinate. Această evaluare a 
stadiului de conservare se bazează pe informații obiective legate de distribuția teritorială, 
mărimea și viabilitatea populației și, prin urmare, nu variază pe baza considerațiilor legate de 
separarea lupilor europeni în mai multe populații sau în funcție de riscul de dispariție a speciei 
la nivelul Uniunii, care este, în mod evident, foarte scăzut în prezent.

Concluzie

Comisia consideră că actualul cadru juridic în temeiul Directivei privind habitatele, care include 
lupul printre speciile strict protejate, oferind totodată autorităților naționale posibilitatea de a 
acorda derogări în anumite situații, rămâne adecvat scopului. În ceea ce privește creșterea 
animalelor, normele actuale privind ajutoarele de stat oferă statelor membre posibilitatea de a 
acoperi integral costurile investițiilor în prevenirea sau compensarea daunelor suferite. 
Programele de dezvoltare rurală ale UE pot sprijini, de asemenea, măsurile de protecție a 
animalelor.

Prin urmare, sunt disponibile măsuri adecvate în conformitate cu politica actuală a UE în ceea 
ce privește toate aspectele menționate de petiționar și aceste măsuri ar trebui aplicate proactiv 
de statele membre.

3.2 Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2020

Petiția nr. 0074/2020

Lupul este o specie de carnivore mari, de interes comunitar, protejată în temeiul Directivei 
privind habitatele6. Statele membre s-au angajat să restabilească și să mențină populația la un 

6 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, pp. 7-50.
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stadiu corespunzător de conservare. Lupul a aparținut întotdeauna faunei indigene europene și 
putea fi întâlnit pe arii extinse din Europa continentală până când a fost exterminat în numeroase 
regiuni, în ultimele secole. Ca superprădător, lupul joacă un rol ecologic important, contribuind 
la sănătatea și funcționarea ecosistemelor. Specia contribuie mai ales la restabilirea și 
conservarea echilibrului ecosistemului și ale rețelelor trofice, controlând populațiile de pradă și 
îmbunătățindu-le starea de sănătate prin selectarea prăzii. Acest lucru se aplică, mai ales, 
prăzilor care sunt adesea supraabundente, ca ungulatele sălbatice (cervide și mistreți). 

Politica UE privind carnivorele mari are la bază conceptul de coexistență între carnivorele mari 
și oameni în aceleași peisaje multifuncționale. Comisia este conștientă de faptul că, în unele 
cazuri, refacerea cu succes a populației de carnivore mari poate intra în conflict cu activități 
precum agricultura și creșterea animalelor, în special în zonele de munte din regiunile în care 
tradițiile de gestionare a creșterii animalelor în prezența carnivorelor mari s-au pierdut odată cu 
exterminarea istorică a acestora din urmă. Din acest motiv, Comisia sprijină activ statele 
membre și părțile interesate să conceapă și să pună în aplicare soluții adecvate pentru a 
reconcilia conservarea acestor specii cu interesele legitime ale sectoarelor economice afectate. 
Exemplele pozitive din numeroase state membre7 8dovedesc că coexistența carnivorelor mari 
și a animalelor este într-adevăr posibilă, cu condiția implementării efective a unor măsuri 
adecvate și adaptate de protecție a animalelor. Dacă se recurge la măsuri adecvate, cum ar fi 
gardurile electrice sau câinii pentru paza animalelor, se reduce considerabil incidența daunelor 
provocate de lupi. 

În conformitate cu „Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol 
și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020”, astfel cum au fost modificate la 8 
noiembrie 20189, statele membre pot acorda ajutoare de stat pentru până la 100 % din costul 
oricărei investiții necesare pentru prevenirea daunelor cauzate de animale protejate, cum ar fi 
lupii. Plafonul maxim la ajutoarele pentru compensarea daunelor (atât directe, cât și indirecte) 
provocate de animalele protejate a crescut, de asemenea, până la 100 %.

În cadrul politicii agricole comune a UE, programele de dezvoltare rurală pot sprijini, dacă 
statele membre aleg acest lucru, costurile unor măsuri preventive eficace10. Aceste măsuri de 
protecție pot include sprijin financiar, de exemplu, pentru instalarea de garduri electrice, 
instruirea ciobanilor cu privire la cele mai bune practici în medii populate de prădători indigeni, 
achiziționarea de câini de pază, construirea de adăposturi pentru ciobanii care rămân în 
apropierea turmelor, precum și studii pentru a analiza și a îmbunătăți metodele de creștere 
extensivă a animalelor în prezența carnivorelor. Sprijinul poate fi îndreptat, de asemenea, spre 
întreținerea gardurilor de protecție și/sau îngrijirea câinilor de pază, dacă acestea sunt efectuate 
în mod regulat și implică costuri recurente, precum și spre compensarea costurilor activității de 
supraveghere.

Deși au fost raportate atacuri mortale ale lupilor asupra oamenilor în trecutul îndepărtat 
(majoritatea legate de lupi infectați cu virusul rabic), nu s-a mai înregistrat niciun astfel de caz 
de multe decenii în Europa, în ciuda faptului că populațiile de lupi sunt semnificative și în 

7 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
8https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf 
9https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en 
10https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm 

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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creștere în multe țări. În orice caz, articolul 16 din Directiva privind habitatele prevede 
posibilitatea ca statele membre să ia orice măsură necesară, inclusiv, dacă este cazul, 
condiționarea, capturarea sau uciderea oricărui exemplar de lup potențial periculos (cum ar fi 
exemplare deprinse cu oamenii sau obișnuite cu alimente destinate consumului uman), numai 
dacă nu există o alternativă satisfăcătoare și numai dacă derogarea nu afectează menținerea sau 
obținerea unui stadiu satisfăcător de conservare a speciei în aria sa de răspândire naturală. Lista 
motivelor enumerate în articolul 16 pentru aceste derogări nu este limitată doar la necesitatea 
de a garanta siguranța publică sau la orice alt motiv imperativ de interes public major, ci include 
și prevenirea daunelor grave provocate animalelor.

Prin urmare, statele membre în cauză dispun de soluții adecvate în conformitate cu politica și 
legislația UE în vigoare la problemele menționate de petiționar. Comisia este dispusă să sprijine 
în continuare autoritățile naționale și părțile interesate relevante prin ajutor financiar, orientări, 
schimburi de informații și de bune practici; cu toate acestea, autorităților naționale competente 
le revine sarcina de a decide ce măsuri sau ce abordare anume s-ar potrivi în fiecare context 
regional și național, inclusiv în ceea ce privește nivelurile actuale ale populației pentru această 
specie. În acest context, deși statele membre sunt încurajate să utilizeze flexibilitatea oferită de 
Directiva privind habitatele, orice măsură adoptată de autoritățile unui stat membru trebuie să 
fie fundamentată științific și în conformitate cu legislația UE.

Majoritatea cetățenilor europeni consideră că recenta întoarcere a carnivorelor mari este o 
poveste de succes în materie de conservare. În plus, exemplele pozitive din alte state membre 
cu cadre naturale similare demonstrează că refacerea unei populații de lupi ar trebui să fie 
fezabilă și în zonele montane din Austria, într-un mod care să fie compatibil cu nevoile și 
aspirațiile comunităților rurale. 

Politica UE care protejează populația de lupi și alte carnivore mari indigene este în continuare 
relevantă pentru a asigura refacerea acestora, în special în regiunile alpine din Austria, unde 
stadiul de conservare a speciilor rămâne nesatisfăcător, chiar în comparație cu statele membre 
învecinate care au tradiții agricole similare. Concluzia că stadiul de conservare este 
nesatisfăcător se bazează pe informații legate de distribuția teritorială, mărimea și viabilitatea 
populației și, prin urmare, nu variază pe baza considerațiilor legate de separarea lupilor europeni 
în mai multe populații sau în funcție de riscul de dispariție a speciei la nivelul Uniunii, care 
este, în mod evident, foarte scăzut în prezent.

În cazul în care populația de lupi continuă să crească, rămâne la latitudinea statelor membre să 
decidă dacă și cum să își adapteze strategiile de gestionare a speciilor, în conformitate cu 
cerințele juridice ale UE și ținând seama de cerințele de mediu, culturale și socioeconomice. 

Concluzie

Comisia consideră că actualul cadru juridic în temeiul Directivei privind habitatele, care include 
lupul în speciile strict protejate, oferind totodată autorităților naționale posibilitatea de a acorda 
derogări în anumite situații excepționale, rămâne adecvat scopului. În ceea ce privește creșterea 
animalelor, normele actuale privind ajutoarele de stat oferă statelor membre multiple posibilități 
de a acoperi integral costurile investițiilor în prevenirea sau compensarea daunelor suferite. 
Programele de dezvoltare rurală ale UE pot sprijini, de asemenea, diverse măsuri preventive 
care să asigure protecția animalelor.
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Prin urmare, în conformitate cu actuala politică, sunt disponibile soluții adecvate la toate 
problemele menționate de petiționar.

3.3 Răspunsul Comisiei, primit la 10 februarie 2021

Petițiile nr. 0827/2020 și 1102/2020

Lupul este o specie de carnivore mari, de interes comunitar, protejată în temeiul Directivei 
privind habitatele11. Statele membre ale UE s-au angajat să refacă și să mențină populațiile lor 
la un stadiu corespunzător de conservare. 

Comisia este conștientă de faptul că, în unele cazuri, refacerea cu succes a populației de 
carnivore mari poate intra în conflict cu activități precum agricultura și creșterea animalelor, în 
special în acele regiuni cum ar fi Alpii austrieci unde cunoștințele tradiționale privind 
gestionarea creșterii animalelor în prezența carnivorelor mari s-au pierdut odată cu 
exterminarea istorică a acestora din urmă.

Politica UE privind carnivorele mari are la bază conceptul de coexistență între carnivorele mari 
și oameni în aceleași peisaje multifuncționale. Comisia a sprijinit activ statele membre și părțile 
interesate în crearea și punerea în aplicare a unor soluții adaptate pentru a găsi un echilibru între 
conservarea acestor specii și interesele și nevoile oamenilor. Exemple de succes din multe state 
membre1213 dovedesc că coexistența carnivorelor mari și a animalelor pe pășunile alpine este 
într-adevăr posibilă, cu condiția implementării efective a unor măsuri adecvate și adaptate de 
protecție a animalelor. Dacă se aplică măsuri adecvate, cum ar fi gardurile electrice sau câinii 
pentru paza animalelor, se reduce considerabil incidența daunelor provocate de lupi. 

În conformitate cu Orientările Uniunii Europene din 2014 privind ajutoarele de stat în sectoarele 
agricol și forestier și în zonele rurale, astfel cum au fost modificate, inclusiv la 
8 noiembrie 201814, și aplicabile până la 31 decembrie 202215, statele membre pot acorda 
ajutoare de stat pentru până la 100 % din costul oricărei investiții necesare pentru prevenirea 
daunelor cauzate de animale protejate, de pildă lupii. Plafonul maxim la ajutoarele pentru 
compensarea daunelor (atât directe, cât și indirecte) provocate de animalele protejate a crescut 
și el până la 100 %.

În cadrul politicii agricole comune a UE, programele de dezvoltare rurală pot sprijini, dacă 
statele membre aleg această opțiune, costurile unor măsuri preventive eficace de prevenire sau 
de reducere a riscurilor de daune cauzate de carnivorele mari16. Aceste măsuri pot include 
sprijin financiar pentru instalarea de garduri electrice, instruirea ciobanilor cu privire la cele 
mai bune practici într-un mediu populat de animale sălbatice, achiziționarea de câini de pază, 
construirea de adăposturi pentru ciobanii care rămân în apropierea turmelor, precum și studii 
pentru a analiza metodele de creștere extensivă a animalelor în prezența carnivorelor. Sprijinul 

11 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, pp. 7-50.
12 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
13 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
14https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-
caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1208(03)&from=RO
16https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/596844/IPOL_STU(2018)596844_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1208(03)&from=RO
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
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poate fi îndreptat, de asemenea, către întreținerea gardurilor de protecție și/sau îngrijirea 
câinilor de pază, dacă acestea sunt efectuate în mod regulat și implică costuri recurente, precum 
și spre compensarea costurilor activității de supraveghere.

Articolul 16 din Directiva privind habitatele oferă statelor membre posibilitatea de a lua măsuri 
suplimentare, inclusiv, dacă este necesar, uciderea unor exemplare individuale de lupi care ar 
manifesta un comportament anormal și potențial periculos, cu condiția să nu existe o alternativă 
satisfăcătoare, iar derogarea să nu fie în detrimentul menținerii sau realizării unui stadiu 
corespunzător de conservare a speciei în aria sa de extindere naturală. Lista motivelor de la 
articolul 16 pentru aplicarea acestor derogări include necesitatea de a asigura siguranța publică 
sau orice alt motiv imperativ de interes public major și, de asemenea, în mod explicit, prevenirea 
daunelor grave provocate animalelor.

Prin urmare, sunt disponibile soluții adecvate în conformitate cu politica și legislația UE în 
vigoare la toate problemele menționate de petiționar. Comisia intenționează să sprijine în 
continuare autoritățile naționale și părțile interesate relevante prin ajutoare financiare, orientări, 
schimburi de informații și de bune practici; cu toate acestea, este responsabilitatea autorităților 
naționale competente să decidă care sunt măsurile sau abordările cele mai adecvate în fiecare 
context regional și național. În această privință, deși statele membre sunt încurajate să utilizeze 
flexibilitatea oferită de Directiva privind habitatele, orice măsură adoptată de autoritățile 
statelor membre trebuie să fie bine fundamentată științific și conformă cu legislația UE.

Majoritatea cetățenilor europeni consideră că recenta revenire a carnivorelor mari este o victorie 
în lupta pentru conservarea speciilor. În plus, exemplele pozitive din alte state membre, cu un 
cadru natural similar, demonstrează că recuperarea unei populații de lupi ar trebui să fie fezabilă 
și în Austria, fără a fi necesară adaptarea cadrului juridic actual, și că acest lucru poate fi realizat 
într-un mod care să fie pe deplin compatibil cu nevoile și aspirațiile comunităților rurale. În 
acest context, se reamintește, de asemenea, că din câte se știe lupul nu prezintă niciun risc 
obiectiv pentru siguranța umană.

Politica UE care protejează populația de lupi și alte carnivore mari indigene rămâne aplicabilă 
pentru refacerea populațiilor acestora, inclusiv în Austria, unde starea de conservare a speciei 
este nefavorabilă, inclusiv în comparație cu statele membre învecinate.

Concluzie

Comisia consideră că actualul cadru juridic în temeiul Directivei privind habitatele, care include 
lupul în rândul speciilor strict protejate, oferind totodată autorităților naționale posibilitatea de 
a acorda derogări în anumite situații excepționale, rămâne adecvat scopului. În ceea ce privește 
creșterea animalelor, normele actuale privind ajutoarele de stat oferă statelor membre 
posibilitatea de a acoperi integral costurile investițiilor în prevenirea sau compensarea daunelor 
suferite. Programele de dezvoltare rurală ale UE pot sprijini, de asemenea, măsuri preventive și 
de protecție a animalelor.

Prin urmare, sunt disponibile măsuri adecvate în conformitate cu politica actuală a UE pentru 
toate aspectele menționate de petiționar și aceste măsuri ar trebui aplicate proactiv de statele 
membre.

4. Răspunsul Comisiei, primit la 25 octombrie 2021
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Comisia observă că, contrar declarațiilor petiționarului, prezența lupilor nu reprezintă o 
amenințare la adresa siguranței umane. 

Pentru a găsi un echilibru adecvat între protecția lupilor și interesele agriculturii alpine trebuie, 
în primul rând, să se pună în aplicare măsuri preventive corespunzătoare, prin care se pot evita 
pierderile inutile de animale cauzate de prădători. Având în vedere comportamentul natural al 
lupilor, practica de a lăsa animalele neprotejate pe pășuni alpine înalte nu este compatibilă cu 
evitarea și reducerea la minimum a pierderilor cauzate de aceștia. 

Comisia este de acord că proprietarii ar trebui să fie despăgubiți pentru pierderile cauzate de 
lupi, dacă ele nu s-au produs pentru că nu s-au luat măsuri adecvate de protecție a animalelor. 
În acest context, Comisia reamintește că despăgubirea integrală pentru daunele cauzate de 
speciile sălbatice protejate este compatibilă cu normele UE privind ajutoarele de stat.

Prin intermediul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)17, statele 
membre dispun de finanțare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare măsuri preventive care 
asigură coexistența agriculturii cu carnivorele mari, reducând riscul de daune. Măsurile pot 
include, printre altele, investiții în achiziționarea de garduri de protecție sau cumpărarea de 
câini de pază ca investiții neproductive, care pot fi finanțate în proporție de până la 100 %.

Actualul cadru juridic în temeiul Directivei privind habitatele18 permite deja autorităților 
naționale să acorde derogări pentru uciderea unor exemplare individuale de lupi, sub rezerva 
îndeplinirii anumitor condiții, enunțate la articolul 16 din Directivă. Întrucât Directiva oferă 
flexibilitate în cazurile justificate, nu este necesar să se aducă modificări la articolul 16 din 
motivele menționate de petiționari.

Statele membre prezintă Comisiei o dată la 6 ani un raport cu informații actualizate despre 
starea și tendințele habitatelor și speciilor protejate în temeiul Directivei privind habitatele. 
Împreună cu alte informații, cum ar fi expertiza științifică a Universității BOKU din Viena, 
menționată de unul dintre petiționari, datele disponibile indică faptul că populația de lupi din 
Alpii austrieci este în prezent cu mult sub capacitatea de autosusținere și nu există dovezi că 
aceștia se reproduc în prezent.

Concluzie

Comisia conchide că soluțiile deja propuse sunt potrivite pentru a găsi un echilibru adecvat între 
protecția carnivorelor mari și păstoritul alpin, iar cantitatea și calitatea datelor disponibile cu 
privire la lupi în Uniunea Europeană nu justifică monitorizarea suplimentară a speciei.

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 15 decembrie 2021

Petițiile nr. 1055/2019, 0074/2020, 827/2020 și 1102/2020

Petiția

17https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development
_programmes.htm 
18 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică, JO L 206, 22.7.1992, pp. 7-50. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&from=EN

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/case_studies_sub_rural_development_programmes.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01992L0043-20130701&from=EN
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Potrivit petiționarilor, agricultura la scară mică este pusă în pericol de prezența tot mai mare a 
populației de lupi. Prin urmare, mulți fermieri se gândesc să renunțe la practicile de pășunat 
larg răspândite. În plus, numeroși fermieri nu își mai duc animalele până la pășunile alpine, 
deoarece nu au cum să preîntâmpine atacurile lupilor asupra animalelor. Mai mult, petiționarii 
subliniază că, fără agricultura alpină, pe pășunile alpine și pe potecile destinate drumețiilor iarba 
ar crește excesiv, ceea ce ar afecta grav industria turismului din Austria și, în cele din urmă, din 
Uniunea Europeană. să se ocrotească fermele mici și tradiționale de creștere a ovinelor și 
caprinelor, activitățile de pășunat practicate de fermierii locali, precum și zonele montane. În 
concluzie, ei solicită ca protecția populației și a animalelor de fermă din zonele alpine, precum 
și conservarea peisajului alpin unic austriac și european să aibă prioritate față de lupi. În acest 
scop, petiționarii solicită ca îndepărtarea lupilor să fie permisă și ca statutul de protecție a 
lupului în Directiva privind habitatele să fie reevaluat.

Observațiile Comisiei

În completarea informațiilor furnizate anterior drept răspuns la aceste petiții, Comisia le poate 
aduce acum la cunoștință petiționarilor că a adoptat recent o versiune actualizată a orientărilor 
sale referitoare la protecția strictă a speciilor de animale care prezintă interes pentru UE, din 
cadrul Directivei privind habitatele19. Noile orientări reflectă cele mai recente interpretări 
juridice ale Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), înlocuind versiunea inițială din 2007. 
Pe lângă interpretările și clarificările juridice, ele includ informații, consiliere și bune practici 
pentru soluționarea conflictelor dintre speciile strict protejate și activitățile umane, inclusiv în 
legătură cu posibila utilizare a derogărilor și a vânătorii pentru ținerea sub control a populațiilor, 
în cadrul juridic al dispozițiilor stricte privind protecția speciilor stabilite de directivă. În aceste 
orientări, se acordă o atenție deosebită provocărilor asociate cu eforturile aflate în curs de 
refacere a populațiilor de lupi, precum și inițiativelor existente ale Comisiei și oportunităților 
de finanțare pentru a sprijini coexistența cu lupii, în conformitate cu actualul cadru juridic, 
politic și financiar.

Concluzie

Comisia va continua să sprijine crearea unui sistem de coexistență cuprinzător și eficace, 
adecvat pentru peisajele multifuncționale ale Europei. Ceea ce înseamnă că refacerea și 
conservarea populațiilor de lupi trebuie sprijinite prin inițiative focalizate până la atingerea unui 
stadiu corespunzător de conservare, pentru a combate impactul pe care refacerea speciilor îl are 
asupra activităților economice și sociale. Acest lucru necesită investiții la mai multe niveluri 
pentru a sprijini informarea, educarea, prevenirea și compensarea daunelor provocate în rândul 
animalelor de fermă, asistența tehnică, dialogul cu părțile interesate și implicarea acestora.

19 https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm

