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Ref.: Petiția nr. 1392/2011, adresată de Sigrid Lüber, de cetățenie elvețiană, în 
numele „Ocean Care”, însoțită de 60 589 de semnături, privind captivitatea 
balenelor și a delfinilor, precum și încălcarea dispozițiilor 
Directivei 1999/22/CE a Consiliului privind animalele sălbatice din grădinile 
zoologice

1. Rezumatul petiției

Petiționara prezintă situația îngrijorătoare a balenelor și a delfinilor care trăiesc în delfinariile 
și în grădinile zoologice din Uniunea Europeană. Ea subliniază faptul că există un comerț
extins cu delfinii destinați captivității și că Japonia este cel mai important furnizor de delfini 
sălbatici capturați. Acești delfini sunt ținuți în condiții care nu le permit satisfacerea nevoilor 
biologice naturale, ciclul de viață al acestora este redus, iar, de cele mai multe ori, puii de 
delfin născuți în captivitate mor la scurt timp după naștere. Petiționara menționează în acest 
sens dispozițiile Directivei 1999/22/CE a Consiliului privind animalele sălbatice din grădinile 
zoologice și solicită Parlamentului European să intervină pentru a opri imediat comerțul ilicit 
cu balene și cu delfini destinați captivității și exploatării comerciale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 23 aprilie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012
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Directiva privind grădinile zoologice, Directiva 1999/22/CE a Consiliului1 privind animalele 
sălbatice din grădinile zoologice, a fost adoptată în vederea protejării și a conservării speciilor 
de animale sălbatice, prin consolidarea rolului grădinilor zoologice, inclusiv a acvariilor, în 
conservarea biodiversității. Acest obiectiv trebuie să fie atins de statele membre prin 
adoptarea unor măsuri de autorizare și inspectare a grădinilor zoologice pentru a asigura că 
acestea respectă măsurile de conservare și de protecție prevăzute, inclusiv adăpostirea 
corespunzătoare a animalelor. 

Întrucât se acceptă pe scară largă faptul că cele mai multe eforturi de conservare și utilizare 
durabilă a biodiversității trebuie să se concentreze asupra unor măsuri in situ, atât în Europa, 
cât și la nivel mondial, Comisia monitorizează legislația UE, cum ar fi Directiva privind 
grădinile zoologice, pentru a asigura transpunerea și aplicarea corespunzătoare a acesteia în 
legislația națională. Cu toate acestea, având în vedere rolul fundamental deținut de statele 
membre în punerea în aplicare a dispozițiilor acestei directive pe teritoriile lor, ar trebui 
adresate, în primul rând, statelor membre înseși măsuri suplimentare specifice cu privire la 
animalele din grădinile zoologice, în conformitate cu dispozițiile generale ale tratatului.

În ceea ce privește comerțul cu delfini destinați captivității, în conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 338/972 privind protecția speciilor de faună și floră sălbatică, există o interdicție 
generală privind importul în scop comercial de exemplare sălbatice menționate în anexa A 
(care cuprinde cetacee), în special privind expunerea către public în scopuri comerciale. Cu 
toate acestea, fiecare stat membru poate acorda derogări de la această interdicție când locul de 
adăpostire prevăzut la locul de destinație este echipat în mod corespunzător în vederea 
conservării și a îngrijirii adecvate a exemplarelor. 

În orice caz, este evident faptul că orice import de cetacee pe teritoriul UE necesită permise și 
certificate adecvate, care pot fi eliberate numai după ce autoritățile științifice din statele 
membre au stabilit că nu va avea vreun efect nociv asupra speciilor sau asupra stadiului de 
conservare al acestora.

Concluzii

Directiva privind grădinile zoologice nu prevede o interzicere generalizată cu privire la 
captivitatea delfinilor în grădinile zoologice și la delfinariile din UE sau cu privire la 
construirea unor spații noi în acest scop.

Cu toate acestea, Comisia este îngrijorată în legătură cu problemele menționate de petiționari 
și va continua să examineze orice dovadă bine întemeiată și consolidată care i se aduce la 
cunoștință cu privire la deficiențele transpunerii și punerii în aplicare a legislației Uniunii 
Europene și, dacă este necesar, se va intenta o acțiune în justiție împotriva statelor membre 
care nu respectă normele. 
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