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Betreft: Verzoekschrift 1392/2011, ingediend door Sigrid Lüber (Zwitserse 
nationaliteit), namens "Ocean Care", gesteund door 60.589 
medeondertekenaars, over de gevangenschap van walvissen en dolfijnen en 
over de inbreuk op de bepalingen van de richtlijn 1999/22/EG van de Raad 
betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen dat daaruit volgt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster legt de onrustwekkende situatie uit van walvissen en dolfijnen die leven in 
dolfinaria en dierentuinen in de Europese Unie. Zij benadrukt dat er een grote handel in 
dolfijnen bestaat die voor gevangenschap bedoeld zijn en dat Japan de grootste leverancier is 
van gevangen wilde dolfijnen. Omdat deze dolfijnen in omstandigheden worden gehouden 
waarin ze niet aan hun natuurlijke biologische behoeften kunnen voldoen, hebben zij een 
kortere levenscyclus en sterven de in gevangenschap geboren babydolfijnen vaak net na hun 
geboorte. Indienster roept in dit verband de bepalingen in van Richtlijn 1999/22/EG van de 
Raad betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen en roept het Europees 
Parlement op om tussen te komen en een onmiddellijk einde te maken aan de illegale handel 
in walvissen en dolfijnen die voor gevangenschap en commerciële uitbuiting zijn bedoeld.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 23 april 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

De dierentuinenrichtlijn, Richtlijn 1999/22/EG van de Raad betreffende het houden van wilde 
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dieren in dierentuinen1, is aangenomen met als doel wilde diersoorten beschermen en 
behouden door middel van het versterken van de rol van dierentuinen, met inbegrip van 
aquaria, in het behoud van de biodiversiteit. Deze doelstelling moet worden bereikt door 
lidstaten die maatregelen moeten aannemen inzake vergunningen voor en de inspectie van 
dierentuinen om ervoor te zorgen dat de dierentuinen de vastgestelde behouds- en 
beschermingsmaatregelen, met inbegrip van  passende verblijfplaatsen voor de dieren, 
naleven. 

Hoewel zowel op Europees als wereldniveau algemeen wordt erkend dat de grootste 
inspanningen op het gebied van de instandhouding en het duurzaam gebruik van biodiversiteit 
op plaatselijke maatregelen moeten zijn gericht, houdt de Commissie toezicht op EU-
wetgeving zoals de dierentuinenrichtlijn om te zorgen dat deze wordt omgezet in nationale 
wetgeving en correct wordt uitgevoerd. Verdere specifieke bezorgdheden met betrekking tot 
het houden van dieren in dierentuinen moeten echter, gezien de fundamentele rol van de 
lidstaten in de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de richtlijn op hun grondgebied, 
overeenkomstig de algemene bepalingen van het Verdrag in eerste instantie tot de lidstaten 
zelf worden gericht.

Met betrekking tot de handel in dolfijnen in gevangenschap, bestaat er uit hoofde van 
Verordening (EG) nr. 338/972 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten een algemeen verbod op de invoer van de in bijlage A genoemde wilde 
specimens (met inbegrip van walvisachtigen) voor commerciële doeleinden en met name het 
aan het publiek tentoonstellen voor commerciële doeleinden. Elke lidstaat kan echter 
vrijstellingen verlenen van het verbod wanneer de toekomstige accommodatie op de plaats 
van bestemming adequaat is uitgerust om specimens te behouden en voor ze te zorgen. 

In ieder geval is het duidelijk dat voor de invoer van walvisachtigen binnen de EU passende 
vergunningen en certificaten zijn vereist die alleen kunnen worden verleend wanneer de 
wetenschappelijke autoriteiten in de lidstaten hebben bepaald dat dit geen schadelijke 
gevolgen zal hebben voor de individuele staat of de staat van de instandhouding van de soort.

Conclusie

De dierentuinenrichtlijn voorziet niet in een algemeen verbod op het houden van dolfijnen in 
gevangenschap in dierentuinen en dolfinaria in de EU of op de bouw van nieuwe faciliteiten 
hiervoor.

De Commissie is echter bezorgd over de door indieners ter sprake gebrachte kwesties en zal al 
het gegronde bewijsmateriaal met betrekking tot problemen met de omzetting of 
tenuitvoerlegging van het acquis communautaire waarop zij attent wordt gemaakt blijven 
onderzoeken en, wanneer noodzakelijk, gerechtelijke stappen ondernemen tegen de lidstaat 
die de regels niet naleeft. 
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