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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Sigrid Lüber svájci állampolgár által az „Ocean Care” nevében benyújtott 
1392/2011. számú, 60 589 aláírást tartalmazó petíció a fogságban tartott 
cetekről és delfinekről, és ehhez kapcsolódóan a vadon élő állatok 
állatkertben tartásáról szóló 1999/22/EK tanácsi irányelv rendelkezéseinek 
megsértéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója felhívja a figyelmet az Európai Unióban delfináriumokban és 
állatkertekben fogságban tartott delfinek és cetek nyugtalanító helyzetére. A petíció 
benyújtója rámutat, hogy kiterjedt kereskedelem folyik a fogságban tartott delfinekkel, és 
hogy Japán a befogott vad delfinek legnagyobb szállítója. Mivel ezeket a delfineket olyan 
körülmények között tartják, ahol nem tudják kielégíteni természetes biológiai igényeiket, 
ezért csökken életciklusuk, és a fogságban született delfinborjak gyakran röviddel születésük 
után elpusztulnak. A petíció benyújtója ebben az összefüggésben a vadon élő állatok 
állatkertben tartásáról szóló 1999/22/EK tanácsi irányelv rendelkezéseire hivatkozik, és annak 
biztosítására kéri az Európai Parlamentet, hogy haladéktalanul vessenek véget a fogságban 
tartás céljából cetekkel és delfinekkel folytatott törvénytelen kereskedelemnek, és az állatok 
kereskedelmi célú felhasználásának.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. április 23. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.
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A vadon élő állatok állatkerti tartásával kapcsolatos, állatkertekről szóló 1999/22/EK tanácsi 
irányelvet1 azzal a céllal fogadták el, hogy az állatkertek – többek között az akváriumok –
biológiai sokféleség megőrzésében játszott szerepének megerősítése révén megvédjék és 
megőrizzék a vadon élő állatfajokat. Ezt a tagállamoknak kell megvalósítaniuk az állatkertek 
engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó intézkedések elfogadásával, annak biztosítása 
érdekében, hogy az állatkertek tiszteletben tartsák a kilátásba helyezett megőrzési és védelmi 
intézkedéseket, beleértve az állatok megfelelő elhelyezését is. 

Mivel általánosan elfogadott, hogy a biológiai sokféleség védelmére és fenntartható 
használatára irányuló legfontosabb erőfeszítéseknek Európában és az egész világon a 
helyszíni intézkedéseket kell középpontba helyezniük, a Bizottság figyelemmel kíséri az uniós 
jogszabályokat, például az állatkertekről szóló irányelvet, annak biztosítása érdekében, hogy 
azokat átültessék a nemzeti jogba és megfelelően végrehajtsák. Tekintettel azonban az 
irányelv rendelkezéseinek a területükön való végrehajtása során a tagállamok által betöltött 
alapvető szerepre, az állatok állatkerti tartásával kapcsolatos további konkrét aggályokat a 
Szerződés általános rendelkezéseivel összhangban elsősorban magukhoz a tagállamokhoz kell 
intézni.

A fogságban tartott delfinekkel való kereskedelem tekintetében a vadon élő állat- és 
növényfajok számára biztosított védelemről szóló 338/97/EK rendelettel2 összhangban 
általános tilalom vonatkozik az A. mellékletben felsorolt vadon élő példányok (amely 
magában foglalja a cetféléket) bármilyen kereskedelmi célból – különösen a nyilvánosság 
előtti megjelenítés kereskedelmi céljából – történő behozatalára. Ugyanakkor minden 
tagállam felmentést adhat e tilalom alól, ha a rendeltetési helyen az elhelyezésre tervezett 
létesítmény kellő felszereltséggel rendelkezik a fajok megőrzése és megfelelő gondozása 
tekintetében. 

Mindenesetre egyértelmű, hogy a cetfélék Európai Unióba való bármilyen behozatalához 
megfelelő engedélyekre és tanúsítványokra van szükség, amelyeket csak akkor lehet kiadni, 
ha a tagállamok tudományos hatóságai megállapították, hogy ennek nincs káros hatása az 
egyed vagy a faj védelmi állapotára.

Következtetés

Az állatkertekről szóló irányelv nem írja elő a delfinek Európai Unióban delfináriumokban és 
állatkertekben való fogságban tartásának általános tilalmát, illetve új létesítmények e célból 
való építését.

A Bizottság azonban aggodalmát fejezi ki a petíció benyújtói által felvetett kérdésekkel 
kapcsolatban, és a továbbiakban is vizsgálni fog minden, a közösségi vívmányok 
átültetésének és végrehajtásának nem teljesítése tekintetében a tudomására hozott 
megalapozott és indokolt bizonyítékot, és adott esetben a szabályokat be nem tartó tagállam 
ellen jogi lépések indulnak. 

                                               
1 HL L 94., 1999.4.9., 24. o.
2 HL L 61., 1997.3.3., 1. o.



CM\911579HU.doc 3/3 PE494.741v01-00

HU


