Ref. Ares(2020)7015302 - 23/11/2020

EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Generálny riaditeľ

Brusel
ENV/D.3/NN/AB

Vážený predkladateľ petície,
ďakujem Vám za Váš list, v ktorom poukazujete na problém odstrelu vlkov
na Slovensku.
Populácie vlka na Slovensku nie sú prísne chránené a možno ich spravovať v súlade
s článkom 14 smernice o biotopoch1. To znamená, že jedince vlka môžu byť odchytené
vo voľnej prírode, t. j. môžu byť lovené, musí to však byť zlučiteľné so zachovaním ich
populácie v priaznivom stave ochrany.
V nadväznosti na konanie o porušení povinnosti, ktoré Komisia začala v roku 2013
a ukončila v roku 2016, sa ročná kvóta pre vlka na Slovensku výrazne znížila. Okrem
toho bol zakázaný lov v lokalitách sústavy Natura 2000, kde je vlk chránený, ako aj
v oblastiach blízko hraníc s Maďarskom, Poľskom a Českom. Tieto kroky by mali
pomôcť zachovať priaznivý stav ochrany tohto druhu na Slovensku, ako aj v susedných
krajinách. Podľa najnovšej správy predloženej Slovenskom podľa článku 17 smernice je
tento druh v priaznivom stave ochrany v alpskom biogeografickom regióne, kde sa
vyskytuje takmer celá populácia (300 až 600 jedincov).
V rámci uvedeného postupu v prípade nesplnenia povinnosti Slovensko prijalo v roku
2016 program starostlivosti o vlka, v ktorom sa okrem iného stanovuje monitorovanie
populácie vlka. V tomto programe sa Slovensko zaviazalo monitorovať a zisťovať
početnosť vlkov na základe analýz DNA, ktoré sú nevyhnutné na zabránenie dvojitému
započítaniu. Domnievame sa, že výsledky týchto analýz Štátnou ochranou prírody by
mohli byť k dispozícii budúci rok, čím by sa poskytol pevnejší základ pre stanovenie
ročnej kvóty na odstrel vlkov.
Je na slovenských orgánoch, aby zabezpečili súlad kvót na lov vlka so smernicou o
biotopoch, pričom zohľadnia všetky relevantné informácie a ak dostupné informácie nie
sú presvedčivé, uplatnia zásadu predbežnej opatrnosti.
Chcel by som Vám poďakovať za Váš záujem a záväzok chrániť vlka na Slovensku.
S pozdravom
(e-podpísané)
Florika FINK‑ HOOIJER
1

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú v. ES L 206,
22.7.1992, s. 7).
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