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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1392/2011 dėl banginių ir delfinų gyvenimo nelaisvėje ir dėl 
Tarybos direktyvos 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos 
soduose nuostatų pažeidimo, kurią pateikė Šveicarijos pilietė Sigrid Lüber 
organizacijos „Ocean Care“ vardu, su 60 589 parašais

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad banginių ir delfinų padėtis Europos Sąjungos delfinariumuose 
ir zoologijos soduose kelia nerimą. Ji pabrėžia, kad vykdoma plataus masto prekyba delfinais, 
skirtais gyventi nelaisvėje, o Japonija yra pagrindinė sugautų laukinių delfinų tiekėja. Šie 
delfinai laikomi sąlygomis, kuriomis jie negali patenkinti savo natūralių biologinių poreikių, 
todėl jų gyvavimo ciklas sutrumpėja, o delfinų jaunikliai, gimę netrukus po sugavimo, dažnai 
miršta ką tik gimę. Peticijos pateikėja remiasi Tarybos direktyvos 1999/22/EB dėl laukinių 
gyvūnų laikymo zoologijos soduose nuostatomis ir prašo Europos Parlamento imtis 
priemonių, kad kuo greičiau būtų sustabdyta neteisėta prekyba banginiais ir delfinais, skirtais 
gyventi nelaisvėje ir komercijos reikmėms.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. balandžio 23 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

Zoologijos sodų direktyva, Tarybos direktyva 1999/22/EB1 dėl laukinių gyvūnų laikymo 
zoologijos soduose, buvo priimta siekiant apsaugoti ir išsaugoti laukinių gyvūnų rūšis, 
stiprinant zoologijos sodų, įskaitant akvariumų, vaidmenį saugant biologinę įvairovę. To turi 
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siekti valstybės narės, priimdamos priemones, skirtas licencijoms išduoti ir zoologijos sodams 
tikrinti, taip siekiant užtikrinti, kad zoologijos sodai paisytų numatytų išsaugojimo ir apsaugos 
priemonių, įskaitant tinkamas gyvūnų laikymo sąlygas.

Kadangi plačiai pripažįstama, kad, siekiant išsaugoti biologinę įvairovę ir tausiai ją naudoti, 
tiek Europoje, tiek visame pasaulyje labiausiai reikia stengtis taikyti in situ priemones, 
Komisija stebi, kad ES teisės aktai, pvz., Tarybos direktyva dėl laukinių gyvūnų laikymo 
zoologijos soduose, būtų perkelti į nacionalinės teisės aktus ir tinkamai įgyvendinami. Vis 
dėlto valstybėms narėms suteikus pagrindinį vaidmenį įgyvendinant šios direktyvos nuostatas 
savo teritorijose, kitus konkrečius nerimą keliančius klausimus, susijusius su gyvūnų laikymu 
zoologijos soduose, atsižvelgiant į bendrąsias Sutarties nuostatas visų pirma turėtų spręsti 
pačios valstybės narės.

Kalbant apie nelaisvėje gyvenančius delfinus, pagal Reglamentą (EB) Nr. 338/971 dėl 
laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą draudžiama importuoti A 
priede išvardytus laukinius egzempliorius (taip pat ir banginių šeimos gyvūnus) bet kokiais 
komerciniais tikslais, ypač demonstruoti viešai komerciniais tikslais. Tačiau kiekviena 
valstybė narė gali nusistatyti šio draudimo išimtis, jeigu gyvajam egzemplioriui paskirties 
šalyje skirtos patalpos yra tinkamai įrengtos, kad jis būtų saugus ir gerai prižiūrimas.

Bet kuriuo atveju aišku, kad norint ES importuoti banginių šeimos gyvūnus reikia gauti 
atitinkamus leidimus ir sertifikatus, kurie išduodami tik valstybių narių mokslo institucijoms 
įrodžius, kad tai neturės žalingo poveikio individams arba rūšių išsaugojimui.“

Išvada

Apskritai Zoologijos sodų direktyva nedraudžiama laikyti delfinus ES zoologijos soduose ir 
delfinariumuose arba statyti naujus įrenginius šiais tikslais.

Tačiau Komisijai rūpi peticijos pateikėjų iškelti klausimai, todėl ji ir toliau nagrinės jai 
pateiktus argumentais ir įrodymais pagrįstus duomenis apie netinkamą Bendrijos teisyno 
perkėlimą ar įgyvendinimą ir prireikus imsis teisinių veiksmų prieš taisyklių nesilaikančią 
valstybę narę.

                                               
1 OL L 61, 1997 3 3, p. 1.


