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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1392/2011, της Sigrid Lüber, ελβετικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Ocean Care», φέρουσα άλλες 60.588 υπογραφές, σχετικά με τη διατήρηση 
φαλαινών και δελφινιών σε αιχμαλωσία και τη σχετική με αυτή παράβαση 
των διατάξεων της οδηγίας 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση 
άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα παραπέμπει στην ανησυχητική κατάσταση σχετικά με τις φάλαινες και τα 
δελφίνια που διατηρούνται σε δελφινάρια και ζωολογικούς κήπους στην ΕΕ. Επισημαίνει ότι 
διεξάγεται εκτεταμένο εμπόριο δελφινιών για αιχμαλωσία, και ότι η Ιαπωνία είναι ο 
μεγαλύτερος προμηθευτής αιχμαλωτισμένων άγριων δελφινιών. Καθώς αυτά τα δελφίνια 
διατηρούνται υπό συνθήκες που δεν τους επιτρέπουν να ικανοποιούν τις φυσικές βιολογικές 
τους ανάγκες, ο κύκλος ζωής τους περιορίζεται, και τα δελφινάκια που γεννιούνται στην 
αιχμαλωσία συχνά πεθαίνουν λίγο μετά τη γέννησή τους. Η αναφέρουσα επικαλείται εν 
προκειμένω τις διατάξεις της οδηγίας 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση άγριων 
ζώων στους ζωολογικούς κήπους, και ζητεί την παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
με σκοπό να διασφαλιστεί ότι θα παύσει αμέσως το παράνομο εμπόριο φαλαινών και 
δελφινιών για αιχμαλωσία και εμπορική εκμετάλλευση.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012
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Η οδηγία 1999/22/ΕΚ1 του Συμβουλίου για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς 
κήπους ψηφίστηκε με στόχο την προστασία και τη διατήρηση ειδών άγριων ζώων μέσω της 
ενίσχυσης του ρόλου των ζωολογικών κήπων, συμπεριλαμβανομένων των ενυδρείων, στη 
διατήρηση της βιοπολυμορφίας. Ο στόχος αυτός πρέπει να υλοποιηθεί από τα κράτη μέλη με 
την έγκριση μέτρων για την έκδοση αδειών και τον έλεγχο των ζωολογικών κήπων 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ζωολογικοί κήποι τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα 
διατήρησης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διαμονής των ζώων. 

Παρότι είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι περισσότερες προσπάθειες για τη διατήρηση και 
βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας πρέπει να εστιαστούν σε «επιτόπου» μέτρα, σε 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, η Επιτροπή παρακολουθεί τη νομοθεσία της ΕΕ, όπως την 
οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς 
κήπους, προκειμένου να διασφαλίσει τη μεταφορά της στην εθνική νομοθεσία και την ορθή 
εφαρμογή της. Ωστόσο, δεδομένου του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζουν τα κράτη 
μέλη στην εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας στην επικράτειά τους, περαιτέρω ειδικοί 
προβληματισμοί σχετικά με τη διατήρηση ζώων σε ζωολογικούς κήπους πρέπει να 
απευθύνονται πρωτίστως στα ίδια τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της 
Συνθήκης.

Όσον αφορά το εμπόριο δελφινιών σε αιχμαλωσία, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 338/972 για την προστασία των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας, απαγορεύεται 
γενικώς η εισαγωγή των άγριων ειδών που απαριθμούνται στο παράρτημα Α (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κητοειδή) για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό, ιδίως όσον αφορά τη 
δημόσια έκθεσή τους για εμπορικούς σκοπούς. Ωστόσο, κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
χορηγήσει απαλλαγές από την εν λόγω απαγόρευση όταν ο τόπος στέγασης που προβλέπεται 
στον τόπο προορισμού είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για τη διατήρηση του δείγματος και 
για τη φροντίδα του.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι για την εισαγωγή κητοειδών στην ΕΕ απαιτείται η 
έκδοση των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών τα οποία μπορούν να εκδοθούν μόνο 
αν οι επιστημονικές αρχές των κρατών μελών κρίνουν ότι η εισαγωγή δεν θα έχει επιζήμιο 
αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο ζώο ή για την κατάσταση διατήρησης του είδους.

Συμπεράσματα

Η οδηγία για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους δεν προβλέπει 
γενικευμένη απαγόρευση όσον αφορά τη διατήρηση δελφινιών σε αιχμαλωσία σε 
ζωολογικούς κήπους και δελφινάρια στην ΕΕ ή την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων προς 
αυτόν τον σκοπό.

Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει τον προβληματισμό της για τα ζητήματα που θέτουν οι 
αναφέροντες και θα συνεχίσει να εξετάζει τυχόν βάσιμα και τεκμηριωμένα αποδεικτικά 
στοιχεία που υποπίπτουν στην αντίληψή της όσον αφορά τη μη μεταφορά ή μη εφαρμογή του 
κοινοτικού κεκτημένου και, κατά περίπτωση, θα κινείται νομικώς εναντίον κρατών μελών 
που δεν τηρούν τους κανόνες. 
                                               
1 ΕΕ L 94 της 9.4.1999, σ. 24
2 ΕΕ L 61, 03.03.97, σ. 1
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