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Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004413/2021
προς την Επιτροπή
Άρθρο 138 του Κανονισμού
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Θέμα: Η μαζική θανάτωση δελφινιών και φαλαινών στις Φερόες Νήσους και ο ρόλος των αρχών 
της Δανίας.

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται στις Φερόες Νήσους μαζική θανάτωση δελφινιών και φαλαινών, μια 
παράδοση γνωστή ως grindadráp. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2021, η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη 
θανάτωση περισσότερων από 1.400 ασπροπλευροδέλφινων. Το συμβάν αποτελεί μία από τις 
μεγαλύτερες μεμονωμένες περιπτώσεις μαζικής θανάτωσης ασπροπλευροδέλφινων που έχουν 
καταγραφεί στην ιστορία αυτής της παράδοσης στις νήσους αυτές και πράξη ιδιαίτερα ακραίας 
βαναυσότητας κατά των ζώων.

Οι Φερόες Νήσοι δεν υπόκεινται στη νομοθεσία της ΕΕ ή τη σύμβαση της Βέρνης, παρόλο που 
επωφελούνται από μια σειρά διμερών συμφωνιών σε θέματα αλιείας, εμπορίου, επιστημονικής και 
τεχνολογικής συνεργασίας. Η ετήσια θανάτωση διευκολύνεται και υποστηρίζεται από αξιωματούχους 
της Δανίας, η οποία χώρα υπόκειται στη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της 
οδηγίας για τους οικοτόπους, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στα κράτη μέλη κάθε μορφή 
εσκεμμένης διατάραξης, αιχμαλώτισης ή θανάτωσης κητοειδών.

1. Θεωρεί η Επιτροπή τη διευκόλυνση της grindadráp από μέρους της Δανίας ως παράβαση της 
σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την προστασία των κητοειδών;

2. Θα προβεί η Επιτροπή στις απαραίτητες ενέργειες για να ενθαρρύνει τον τερματισμό αυτής της 
μαζικής θανάτωσης αξιοποιώντας πλήρως τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της;

3. Θα συνεργαστεί η Επιτροπή με τα κράτη μέλη και με διεθνείς οργανισμούς όπως τη Διεθνή 
Επιτροπή Φαλαινοθηρίας προκειμένου να προστατεύσει τα ασπροπλευροδέλφινα και τα 
μαυροδέλφινα;


