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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1266/2011 af Pedro Pozas Terrados, spansk statsborger, for Proyecto 
Gran Simio (GAP/PGS-España), om flytning af en spækhugger til en zoologisk 
have i Spanien i strid med EU's direktiv om zoologiske haver

1. Sammendrag

Andragendet vedrører en spækhugger, som kaldes Morgan, og som for tiden befinder sig i 
Harderwijk-delfinariet i Nederlandene. Morgan blev fundet såret i Vadehavet i juni 2010 og 
fik lægebehandling i delfinariet, hvor hun kom sig fuldstændigt. Ifølge andrageren har en 
nederlandsk domstol afgjort, at spækhuggeren Morgan nu skal flyttes permanent til en 
zoologisk have på De Kanariske Øer (Spanien). Andrageren, som skriver på vegne af 
foreningen Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), slår til lyd for at slippe Morgan løs i 
havet igen et sted, hvor man ved, at dens familieenhed for tiden holder til. Andrageren, som 
citerer en gruppe eksperter i Free Morgan Group, anfører, at Morgans sundhed og velvære vil 
tage alvorligt skade i fangenskab. Endvidere gør andrageren opmærksom på, at EU-
Domstolen dømte Spanien i december 2010 for at overtræde EU's direktiv om zoologiske 
haver (1999/22/EF).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. marts 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. maj 2012

"Kommissionen er opmærksom på, at en spækhugger blev reddet af de nederlandske 
myndigheder i løbet af 2010 og i november 2011 blev flyttet til Loro Parque i Tenerife 
(Spanien), hvor man har spækhuggere i forvejen.
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Myndighederne i de pågældende EU-medlemsstater (Spanien og Nederlandene) står for 
gennemførelsen af EU-reglerne om indførsel, udførsel og samhandel inden for EU med vilde 
dyr i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 338/971om beskyttelse af vilde dyr og planter ved 
kontrol af handelen hermed og i de tilhørende gennemførelsesforordninger. Det er op til disse 
myndigheder at gennemføre disse regler i forbindelse med flytning af spækhuggeren fra 
Nederlandene til Spanien.

I denne sag har Kommissionen fået oplyst, at de nederlandske myndigheder rådførte sig med 
de spanske myndigheder, som har angivet, at flytningen til Loro Parque skete i 
overensstemmelse med kravene i Rådets forordning (EF) nr. 338/97.

Konklusion

Kommissionen opfordrer andrageren til at sætte sig i forbindelse med de kompetente 
nederlandske og spanske myndigheder, der har stået for flytningen af det pågældende dyr." 

                                               
1 EFT L 61 af 3.3.1997.


