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Temats: Lūgumraksts Nr. 1392/2011, ko Ocean Care vārdā iesniedza Šveices 
valstspiederīgā Sigrid Lüber un kam pievienoti 60 589 parakstu, par vaļu un 
delfīnu turēšanu nebrīvē un par tā rezultātā radušos Padomes 
Direktīvas 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos 
dārzos noteikumu pārkāpumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja paskaidro, ka stāvoklis, kādā atrodas Eiropas Savienības delfinārijos 
un zooloģiskajos dārzos dzīvojošie vaļi un delfīni, raisa bažas. Viņa uzsver, ka pastāv plaša 
mēroga tirdzniecība ar delfīniem, ko paredzēts turēt nebrīvē, un ka Japāna ir galvenā savvaļā 
noķerto delfīnu piegādātāja. Tā kā šie delfīni tiek turēti apstākļos, kas liedz tiem apmierināt 
viņu dabīgās bioloģiskās vajadzības, viņu dzīves cikls saīsinās, un nebrīvē dzimušie delfīnu 
mazuļi bieži mirst neilgi pēc to piedzimšanas. Lūgumraksta iesniedzēja šajā saistībā norāda uz 
Padomes Direktīvas 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos 
dārzos noteikumiem un lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai nekavējoties izbeigtu neatļauto 
vaļu un delfīnu tirdzniecību nolūkā tos turēt nebrīvē, kā arī komerciāliem mērķiem.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 23. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

„Zooloģisko dārzu direktīva — Padomes direktīva 1999/22/EK1 par savvaļas dzīvnieku 
turēšanu zooloģiskajos dārzos tika pieņemta ar mērķi aizsargāt un saglabāt savvaļas dzīvnieku 
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sugas, nostiprinot zooloģisko dārzu, tostarp akvāriju, nozīmību bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanā. Tas jānodrošina, dalībvalstīm ieviešot pasākumus zooloģisko dārzu licencēšanai 
un kontrolēšanai, lai nodrošinātu, ka zooloģiskie dārzi ievēro paredzētos saglabāšanas un 
aizsardzības pasākumus, tostarp nodrošinot dzīvniekiem pienācīgu dzīves telpu. 

Tā kā ir plaši atzīts, ka lielākie bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ilgtspējīgas 
izmantošanas centieni ir jāvelta in situ pasākumiem gan Eiropā, gan visā pasaulē, Komisija 
uzrauga ES tiesību aktiem saistītos jautājumus, arī Zooloģisko dārzu direktīvu, lai 
nodrošinātu, ka tie tiek transponēti valsts tiesību aktos un pienācīgi īstenoti. Tomēr, ņemot 
vērā to, ka dalībvalstīm ir izšķirošā loma direktīvas noteikumu īstenošanā to teritorijās, 
konkrētāki jautājumi, kas izraisa bažas, ir jāadresē tieši dalībvalstīm, atbilstīgi Līguma 
vispārējiem noteikumiem.

Attiecībā uz tirdzniecību ar delfīniem nebrīvē, saskaņā ar Regulu (EK) No 338/971 par 
savvaļas faunas un floras aizsardzību, ir vispārējs aizliegums importēt A pielikumā uzskaitīto 
sugu savvaļas pārstāvjus (tostarp vaļveidīgos) jebkādiem komerciāliem mērķiem, proti, 
izrādīšanai publikai komerciālos nolūkos. Tomēr ikviena dalībvalsts var paredzēt 
atbrīvojumus no šiem noteikumiem, ja paredzētie apstākļi galamērķī ir atbilstīgi sugu īpatņu 
saglabāšanai un pienācīgai aprūpei. 

Jebkurā gadījumā ir viennozīmīgi – lai veiktu vaļveidīgo importu uz ES, ir nepieciešamas 
attiecīgas atļaujas, kuras var izdot vienīgi gadījumos, kas dalībvalsts zinātniskās iestādes ir 
atzinušas, ka šāda importēšana nekaitēs konkrētajam īpatnim vai attiecīgās sugas saglabāšanas 
statusam.

Secinājums

Zooloģisko dārzu direktīva nenosaka vispārēju aizliegumu delfīnu turēšanai nebrīvē
zooloģiskajos dārzos un delfinārijos ES vai jaunu šādām vajadzībām paredzētu ēku 
būvniecībai.

Tomēr Komisija ir noraizējusies par jautājumiem, kurus ierosinājuši lūgumraksta iesniedzēji,  
un turpinās pārbaudīt jebkuru tās redzeslokā nonākušu pamatotu un būtisku informāciju par 
iespējamām transponēšanas vai Kopienas acquis īstenošanas nepilnībām, un, ja nepieciešams, 
vērsīsies tiesā pret dalībvalstīm, kas neievēro noteikumus.  "
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