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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1392/2011, którą złożyła Sigrid Lüber (Szwajcaria) w imieniu 
„Ocean Care”, z 60 588 podpisami, w sprawie niewoli wielorybów i delfinów 
oraz wynikającego z niej naruszenia przepisów dyrektywy Rady 1999/22/WE 
dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zwraca uwagę na niepokojącą sytuację wielorybów i delfinów żyjących 
w delfinariach i ogrodach zoologicznych w Unii Europejskiej. Podkreśla, że handel delfinami 
przeznaczonymi do hodowli w niewoli prowadzony jest na dużą skalę, a Japonia jest 
największym dostawcą dziko odławianych delfinów. Ponieważ delfiny te są trzymane 
w warunkach, które nie pozwalają na zaspokajanie przez nie naturalnych potrzeb 
biologicznych, ich cykl życia ulega skróceniu i małe delfiny urodzone w niewoli często 
umierają wkrótce po urodzeniu. Składająca petycję powołuje się w tym kontekście na 
przepisy dyrektywy Rady 1999/22/WE dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach 
zoologicznych i zwraca się do Parlamentu Europejskiego o interwencję w celu niezwłocznego 
ukrócenia nielegalnego handlu wielorybami i delfinami przeznaczonymi do hodowli 
w niewoli i do wykorzystania do celów komercyjnych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 kwietnia 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.
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Dyrektywa w sprawie ogrodów zoologicznych, tj. dyrektywa Rady 1999/22/WE1 dotycząca 
trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych, została przyjęta w celu ochrony i 
zachowania gatunków dzikich zwierząt poprzez wzmocnienie roli ogrodów zoologicznych, w 
tym akwariów, w ochronie zróżnicowania biologicznego. Państwa członkowskie realizują ten 
cel, przyjmując środki związane z wydawaniem licencji i przeprowadzaniem inspekcji 
ogrodów zoologicznych, tak aby dopilnować, by ogrody zoologiczne przestrzegały 
przewidzianych ustaleń w zakresie zachowania i ochrony, w tym tych dotyczących 
odpowiednich warunków przebywania zwierząt. 

Choć zarówno w Europie, jak i na świecie powszechnie uznaje się, że największe wysiłki na 
rzecz zachowania i zrównoważonego korzystania ze zróżnicowania biologicznego muszą się 
koncentrować na działaniach in situ, Komisja monitoruje ustawodawstwo UE, takie jak 
dyrektywa w sprawie ogrodów zoologicznych, aby dopilnować, że jest ono transponowane do 
prawa krajowego i odpowiednio wdrażane. Jednak biorąc pod uwagę rolę państw 
członkowskich we wprowadzaniu postanowień tej dyrektywy na swych terytoriach, dalsze 
kwestie szczegółowe dotyczące trzymania zwierząt w ogrodach zoologicznych muszą być –
zgodnie z ogólnymi postanowieniami Traktatu – podejmowane w pierwszym rzędzie przez 
same państwa członkowskie.

Jeśli chodzi o handel delfinami przeznaczonymi do hodowli w niewoli, zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 338/972 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory 
obowiązuje ogólny zakaz przywozu dzikich okazów wymienionych w załączniku A (który 
obejmuje walenie) do celów handlowych, w szczególności zakaz wystawiania na widok 
publiczny do celów handlowych. Jednakże każde państwo członkowskie może przyznać 
zwolnienie od tego zakazu, jeżeli pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu 
przeznaczenia jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę. 

W każdym razie, jest oczywiste, że w przypadku przywozu waleni do UE konieczne jest 
uzyskanie stosownych zezwoleń i świadectw, które mogą zostać wydane tylko wtedy, gdy 
organy naukowe w państwie członkowskim uznają, że nie będzie to miało negatywnego 
wpływu na stan danego osobnika lub stan ochrony gatunku.

Wniosek

Dyrektywa w sprawie ogrodów zoologicznych nie ustanawia ogólnego zakazu trzymania 
delfinów w ogrodach zoologicznych i delfinariach w UE ani też zakazu budowy nowych 
obiektów w tym celu.

Komisja jest jednak zaniepokojona kwestiami podniesionymi przez składających petycję i 
będzie również w przyszłości badać przedstawiane jej uzasadnione i przekonujące dowody na 
błędną transpozycję lub błędne wdrażanie dorobku prawnego Wspólnoty i, w stosownym 
przypadku, podejmować działania prawne przeciwko państwu członkowskiemu, które nie 
przestrzega przepisów. 

                                               
1 Dz.U. L 94 z 9.4.1999, s. 24
2 Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.


