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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1266/2011, του Pedro Pozas Terrados, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-Espana), σχετικά με τη 
μεταφορά μιας φάλαινας όρκας σε ζωολογικό κήπο στην Ισπανία, που 
συνιστά παραβίαση της οδηγίας της ΕΕ για τους ζωολογικούς κήπους

1. Περίληψη της αναφοράς

Αυτή η αναφορά αφορά μια όρκα, γνωστή με το όνομα Morgan, η οποία προς το παρόν 
βρίσκεται στο Harderwijk Dolfinarium, στις Κάτω Χώρες. Η όρκα Morgan βρέθηκε 
τραυματισμένη στη θάλασσα Wadden τον Ιούνιο του 2010 και έτυχε ιατρικής περίθαλψης 
στο Dolfinarium, όπου ανάρρωσε πλήρως. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, ένα ολλανδικό 
δικαστήριο έδωσε εντολή να μεταφερθεί τώρα η όρκα Morgan μονίμως σε έναν ζωολογικό 
κήπο στις Κανάριες Νήσους (Ισπανία). Ο αναφέρων, ο οποίος γράφει εξ ονόματος της 
ένωσης Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-Espana) τάσσεται υπέρ της απελευθέρωσης της 
όρκας Morgan στη θάλασσα, σε σημείο όπου είναι γνωστό ότι βρίσκεται σήμερα η 
οικογένειά της. Ο αναφέρων, επικαλούμενος μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που αποτελούν την 
ομάδα Free Morgan Group, εξηγεί ότι η υγεία και η καλή κατάσταση της όρκας Morgan θα 
υποστεί σοβαρό πλήγμα αν παραμείνει σε αιχμαλωσία. Επιπλέον, ο αναφέρων τονίζει το 
γεγονός ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδίκασε τον Δεκέμβριο του 2010 την 
Ισπανία για παραβίαση της οδηγίας της ΕΕ για τους ζωολογικούς κήπους (1999/22/ΕΚ).

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Μαρτίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Μαΐου 2012.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερωθεί για τη διάσωση της όρκας από τις ολλανδικές αρχές 
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το 2010 και γνωρίζει ότι τον Νοέμβριο του 2011 μεταφέρθηκε στον ζωολογικό κήπο Loro 
Parque στην Τενερίφη της Ισπανίας, ο οποίος φιλοξενεί ήδη όρκες.

Οι αρχές των εν λόγω κρατών μελών (Ισπανία και Κάτω Χώρες) είναι αρμόδιες για την 
εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ που διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή και το εμπόριο στο 
εσωτερικό της ΕΕ ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας, όπως προβλέπεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 338/971 για την προστασία των ειδών άγριας χλωρίδας και πανίδας με τον έλεγχο 
του εμπορίου τους, καθώς και στους αντίστοιχους εκτελεστικούς κανονισμούς. Εναπόκειται 
στις εν λόγω αρχές να εφαρμόσουν τους παραπάνω κανόνες όσον αφορά τη μεταφορά της 
όρκας από τις Κάτω Χώρες στην Ισπανία.

Εν προκειμένω, η Επιτροπή έχει ενημερωθεί ότι οι ολλανδικές αρχές διαβουλεύτηκαν με τις 
ισπανικές αρχές, οι οποίες δήλωσαν ότι η μεταφορά της όρκας στον ζωολογικό κήπο Loro 
Parque πληρούσε τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή προτείνει στον αναφέροντα να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες ολλανδικές και 
ισπανικές αρχές που χειρίζονται το θέμα της μεταφοράς της συγκεκριμένης όρκας. 

                                               
1 ΕΕ L 61 της 03.03.1997.


