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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1392/2011 af Sigrid Lüber, schweizisk statsborger, for "Ocean Care", 
og 60 589 medunderskrivere, om hold af hvaler og delfiner i fangenskab og den 
dermed forbundne misligholdelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/22/EF 
om hold af vilde dyr i zoologiske haver

1. Sammendrag

Andrageren henviser til den foruroligende situation med hensyn til hvaler og delfiner, der 
holdes i delfinarier og zoologiske haver i EU. Hun påpeger, at der foretages en omfattende 
handel med delfiner til fangenskab, og at Japan er den største leverandør af indfangede vilde 
delfiner. Da disse delfiner holdes under forhold, hvor de ikke kan få opfyldt deres naturlige 
biologiske behov, begrænses deres livscyklus, og delfinunger, der fødes i fangenskab, dør ofte 
kort tid efter fødslen. Andrageren påkalder i den forbindelse bestemmelserne i Rådets direktiv 
1999/22/EF om hold af vilde dyr i zoologiske haver, og hun anmoder Europa-Parlamentet om 
at gribe ind med henblik på at sikre, at der omgående bliver sat en stopper for ulovlig handel 
med hvaler og delfiner til fangenskab og kommerciel udnyttelse af disse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 23. april 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. august 2012

Zoo-direktivet, Rådets direktiv 1999/22/EF1 om hold af vilde dyr i zoologiske haver blev 
vedtaget med henblik på at beskytte og bevare vilde dyrearter i zoologiske haver, ved at 
styrke de zoologiske havers, herunder akvariers, rolle i bevarelsen af biodiversiteten. Dette 
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skal opnås ved, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger for licenser til og tilsyn med 
zoologiske haver for at sikre, at zoologiske haver respekterer de planlagte bevarelses- og 
beskyttelsesforanstaltninger, herunder passende opbevaring af dyrene. 

Det er i vid udstrækning accepteret, at de største bestræbelser på bevarelse og bæredygtig 
brug af biodiversitet skal fokusere på "in situ"-foranstaltninger, både i Europa og på 
verdensplan, og Kommissionen overvåger derfor EU-lovgivningen, herunder zoo-direktivet, 
med henblik på at sikre, at det gennemføres i national lovgivning og implementeres korrekt. I 
betragtning af den afgørende rolle medlemsstaterne spiller for gennemførelsen af direktivets 
bestemmelser på deres territorier, bør yderligere specifikke bekymringer vedrørende hold af 
dyr i zoologiske haver primært tages op med medlemsstaterne selv i overensstemmelse med 
traktatens generelle bestemmelser.

For så vidt angår handel med delfiner i fangenskab er der i overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 338/971 om beskyttelse af vilde dyr og planter et generelt forbud mod import af vilde 
enheder, der er opført i bilag A (der omfatter hvaler) i kommercielle øjemed, navnlig 
udstilling i kommercielt øjemed. Hver medlemsstat kan imidlertid tillade undtagelser fra dette 
forbud, når det sted på bestemmelsesstedet, hvor den levende enhed skal opbevares, er 
udstyret til at kunne opbevare og behandle den omhyggeligt.

Det er under alle omstændigheder klart, at enhver import af hvaler til EU kræver passende 
tilladelser og attester, der udelukkende kan udstedes, når de videnskabelige myndigheder i 
medlemsstaterne har fastsat, at dette ikke vil skade det enkelte dyr eller enhedens 
bevaringsstatus.

Konklusion

Zoo-direktivet fastsætter ikke et generelt forbud mod hold af delfiner i fangenskab i 
zoologiske haver og delfinarier i EU eller mod anlæg af nye faciliteter til dette formål.

Kommissionen er imidlertid bekymret over de af andragerne rejste spørgsmål og vil fortsat 
undersøge alle begrundende og dokumenterede beviser på manglende gennemførelse eller 
implementering af gældende fællesskabsret, og om nødvendigt vil der blive truffet retlige 
foranstaltninger mod medlemsstater, der ikke overholder reglerne.
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