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Rezoluția Parlamentului European referitoare la animalele mari de pradă și gestionarea 
acestora
(2018/3006(RSP))

Parlamentul European,

– având în vedere Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1 (Directiva privind 
habitatele) și Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 
noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice2 (Directiva privind păsările 
sălbatice),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 aprilie 2017 intitulată „Un plan de 
acțiune pentru natură, cetățeni și economie” (COM(2017)0198),

– având în vedere concluziile Consiliului din 19 iunie 2017 privind Planul de acțiune al 
UE pentru natură, cetățeni și economie3,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la Planul de acțiune 
pentru natură, cetățeni și economie4,

– având în vedere întrebarea adresată Comisiei referitoare la animalele mari de pradă și 
gestionarea acestora (O-000142/2018 – B8-0010/2019),

– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din 
Regulamentul său de procedură,

A. întrucât cadrul juridic al UE pentru protecția speciilor de animale și de plante și a 
tipurilor de habitate rare din UE a însemnat că unele specii sunt desemnate ca 
necesitând o protecție specială pentru a atinge o stare bună de conservare;

B. întrucât, în multe cazuri, populațiile de animale de pradă mari s-au stabilit peste tot în 
Europa, depășind limitele anumitor regiuni și, prin urmare, generând un conflict de 
coexistență cu populația rurală și cu animalele lor domestice, precum și cu alte specii 
sălbatice;

C. întrucât animalele domestice, în special cele din pășuni și sistemele de pășunat deschise, 
sunt puse în pericol, în special dacă se află în regiuni montane și slab populate, în timp 
ce, pe de altă parte, în zone rurale mai dens populate, prezența animalelor de pradă mari 
poate avea un impact negativ asupra dezvoltării durabile, atât în ceea ce privește 
agricultura tradițională, cât și turismul;

D. întrucât măsurile de prevenire a conflictelor de coexistență nu s-au dovedit destul de 

1 JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
2 JO L 20, 26.1.2010, p. 7.
3 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf 
4 JO C 356, 4.10.2018, p. 38.
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eficiente și întrucât plățile compensatorii nu rezolvă problema creșterii dramatice a 
numărului de probleme pe care animalele mari de pradă le cauzează animalelor 
domestice;

E. întrucât Confederația Elvețiană a propus modificarea Convenției de la Berna pentru a 
modifica statutul de protecție al lupilor, iar propunerea este examinată de părțile la 
convenție,

1. invită Comisia să monitorizeze și să evalueze periodic Directiva privind habitatele și 
anexele sale în lumina evoluțiilor actuale și să propună ulterior actualizări pentru 
adaptarea statutului de protecție a speciilor imediat ce acestea au atins stadiul de 
conservare dorit;

2. consideră că este necesar ca Comisia să adapteze terminologia care definește populația 
unei anumite specii, reflectând dezvoltarea anumitor specii, de exemplu lupi, care a avut 
loc în Europa în ultimii ani, acordând o atenție deosebită stabilirii de populații peste tot 
în UE;

3. invită Comisia să recunoască necesitatea unei cooperări mai active între actorii regionali 
și locali, pe de o parte, și între regiuni și la nivel transfrontalier, pe de altă parte, și să le 
acorde flexibilitatea necesară pentru a facilita punerea în aplicare a unor acțiuni concrete 
care să rezolve în mod eficient conflictele de coexistență din anumite regiuni;

4. își reiterează sprijinul pentru intenția Comisiei de a actualiza și dezvolta în continuare 
documente de orientare, ca urmare a Rezoluției sale din 15 noiembrie 2017 referitoare la 
un plan de acțiune pentru natură, cetățeni și economie și invită Comisia să implice și să 
se consulte cu Parlamentul înainte de adoptarea lor;

5. invită Comisia și statele membre să ia măsuri concrete pentru a soluționa aceste 
probleme, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a zonelor rurale și a agriculturii locale, 
mai ales în ceea ce privește practicile agricole tradiționale precum păstoritul;

6. invită Comisia să organizeze un schimb de opinii între statele membre care sunt părți la 
Convenția de la Berna cu privire la propunerea Confederației Elvețiene, în vederea unei 
cât mai mari coordonări a pozițiilor acestora;

7. invită Comisia să ia în considerare sectorul acvaculturii, care este, de asemenea, grav 
afectat de prădători, cum ar fi cormorani, pelicani și vidre; invită Comisia și statele 
membre să sprijine achiziționarea de echipamente pentru apărarea împotriva acestor 
prădători;

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei.


