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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Pedro Pozas Terrados spanyol állampolgár által a „Proyecto Gran Simio” 
(GAP/PGS-España) nevében benyújtott 1266/2011. számú petíció az 
állatkertekről szóló uniós irányelvet megsértve egy kardszárnyú delfin egy 
spanyolországi állatkertbe történő áthelyezéséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció egy Morgan névre hallgató kardszárnyú delfinnel kapcsolatos; az állat jelenleg 
Hollandiában, a harderwijki delfináriumban él. Morgant 2010 júniusában sérülten találták a 
Wadden-tengerben, majd a delfináriumban orvosi ellátásban részesült és teljesen fel is épült. 
A petíció benyújtója kifejti, hogy egy holland bíróság utasítása alapján Morgant a 
továbbiakban egy kanári-szigeteki (Spanyolország) állatkertbe kell áthelyezni állandó 
jelleggel. A petíció benyújtója – aki a „Proyecto Gran Simio” szervezet (GAP/PGS-España) 
nevében ír – szorgalmazza, hogy Morgant engedjék vissza a tengerbe, mégpedig azon a 
helyen, ahol családja az információk szerint jelenleg tartózkodik. A petíció benyújtója (e 
kardszárnyú delfin szabadon bocsátásáért kampányoló) „Free Morgan Group” elnevezésű 
szakértői csoportra hivatkozva kifejti, hogy amennyiben Morgan fogságban marad, az 
súlyosan károsítja majd egészségét és jólétét. A petíció benyújtója egyúttal rámutat arra, hogy 
az Európai Unió Bírósága 2010 decemberében elmarasztalta Spanyolországot az állatkertekről 
szóló uniós irányelv (1999/22/EK) megsértése miatt.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. március 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. május 30.
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Az Európai Bizottság tudatában van annak, hogy 2010 során a holland hatóságok 
megmentettek egy kardszárnyú delfint, és az állatot 2011 novemberében a tenerifei 
(Spanyolország) Loro Parque-ba szállítottak, ahol már több kardszárnyú delfin talált otthonra.

A kérdéses uniós tagállamok (Spanyolország és Hollandia) hatóságai felelősek a vadon élő 
állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 
338/97/EK tanácsi rendeletben1 foglalt, a vadon élő fajok behozatalára, kivitelére és Unión 
belüli kereskedelmére vonatkozó uniós szabályok végrehajtásáért. A szóban forgó hatóságok 
feladata e szabályok végrehajtása a kardszárnyú delfin Hollandiából Spanyolországba történő 
szállításával összefüggésben.

Ebben az esetben a Bizottságot arról tájékoztatták, hogy a holland hatóságok konzultáltak a 
spanyol hatóságokkal, ez utóbbiak pedig jelezték, hogy a Loro Parque-ba történő átszállítás 
összhangban van a 338/97/EK tanácsi rendelet követelményeivel.

Következtetés

A Bizottság arra kéri a petíció benyújtóját, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett állat 
átszállításának lebonyolításáért felelős holland és spanyol hatóságokkal. 

                                               
1 HL L 61., 1997.3.3.


