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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1266/2011, внесена от Pedro Pozas Terrados, с испанско 
гражданство, от името на „Proyecto Gran Simio“ (GAP/PGS-España), 
относно преместването на косатка в зоопарк в Испания в нарушение на 
Директивата на ЕС за зоологическите градини

1. Резюме на петицията

В петицията става въпрос за косатка, известна като Морган, която в момента се намира 
в делфинариума Harderwijk в Нидерландия. Косатката Морган е открита ранена във 
Ваденово море през юни 2010 г. и са ѝ оказани медицински грижи в делфинариума, 
където напълно се е възстановила. Според вносителя на петицията холандският съд е 
постановил косатката Морган да се премести за постоянно в зоопарк на Канарските 
острови (Испания). Вносителят на петицията, който пише от името на сдружението 
„Proyecto Gran Simio“ (GAP/PGS-España), се застъпва за освобождаването на Морган 
обратно в морето, на място, където се знае, че в момента се намира семейството на 
косатката. Вносителят на петицията, позовавайки се на експертите, сформирали 
Групата за освобождаване на Морган, обяснява, че здравето и състоянието на косатката 
ще бъдат сериозно увредени, ако тя бъде затворена. В допълнение вносителят на 
петицията отбелязва факта, че Съдът на Европейския съюз е осъдил Испания през 
декември 2010 г. за нарушаване на Директивата на ЕС за зоологическите градини 
(1999/22/EО).

2. Допустимост

Обявена за допустима на 05 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 Май 2012 г.
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Европейската Комисия разполага с информация, че през 2010 г. нидерландските органи 
са спасили косатка, която през ноември 2011 г. е преместена в Loro Parque в Тенерифе, 
Испания, където вече се грижат за косатки.

Органите на въпросните държави членки на ЕС (Испания и Нидерландия) носят 
отговорност за прилагането на разпоредбите на ЕС, регулиращи вноса, износа и 
търговията в рамките на ЕС с диви екземпляри, изложени в Регламент (ЕО) № 338/97 
на Съвета1 относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на 
търговията с тях, и в съответстващите регламенти за изпълнение. Задача на тези органи 
е да прилагат тези разпоредби във връзка с преместването на косатката от Нидерландия 
в Испания.

В този случай Комисията бе информирана, че нидерландските органи са се 
консултирали с испанските органи, които са потвърдили, че преместването в Loro 
Parque е в съответствие с изискванията съгласно Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета.

Заключение

Комисията приканва вносителя на петицията да се свърже с компетентните органи на 
Нидерландия и Испания, които са организирали преместването на въпросния екземпляр. 

                                               
1 ОВ L 61, 3.3.1997 г.


