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Peticijų komitetas

30.5.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1266/2011 dėl orkos perkėlimo į zoologijos sodą Ispanijoje 
pažeidžiant ES direktyvą dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose, 
kurią pateikė Ispanijos pilietis Pedro Pozas Terrados asociacijos „Proyecto 
Gran Simio“ (GAP/PGS-España) vardu

1. Peticijos santrauka

Peticija susijusi su orka, vardu Morgan, kuri šiuo metu laikoma Harderveiko delfinariume 
Nyderlanduose. 2010 m. birželio mėn. orka Morgan buvo rasta sužeista Vadenzėje ir 
atgabenta į delfinariumą, kuriame buvo gydoma ir visiškai pasveiko. Pasak peticijos 
pateikėjo, Nyderlandų teismas nurodė visam laikui perkelti orką Morgan į zoologijos sodą 
Kanarų salose (Ispanija). Peticijos pateikėjas, rašantis asociacijos „Proyecto Gran Simio“ 
(GAP/PGS-España) vardu, prašo, kad orka Morgan būtų išleista atgal į jūrą toje vietoje, 
kurioje, kaip žinoma, dabar būriuojasi jos šeimos nariai. Remdamasis į Morgan išlaisvinimo 
grupę susibūrusių ekspertų nuomone peticijos pateikėjas aiškina, kad orkos Morgan sveikata 
ir gerovė smarkiai pablogėtų, jeigu gyvūnas būtų laikomas nelaisvėje. Be to, peticijos 
pateikėjas atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2010 m. 
gruodžio mėn. priėmė sprendimą, kuriuo pripažįstama, kad Ispanija pažeidė ES direktyvą dėl 
laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose (Direktyva 1999/22/EB).

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. kovo 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. gegužės 30 d.

„Europos Komisija žino, kad 2010 m. Nyderlandų institucijos išgelbėjo plėšrųjį banginį, o 
2011 m. lapkričio mėn. jis buvo perkeltas į Tenerifėje (Ispanija) esantį zoologijos sodą „Loro 
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Parque“, kuriame jau gyvena plėšrieji banginiai.

Susijusių ES valstybių narių (Ispanijos ir Nyderlandų) valdžios institucijos yra atsakingos už 
ES taisyklių, reglamentuojančių laukinių augalų ir gyvūnų pavyzdžių importą, eksportą ir 
prekyba jais ES viduje, įgyvendinimą, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 338/971
dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir atitinkamuose 
įgyvendinimo teisės aktuose. Šios institucijos turėjo laikytis šių taisyklių perkeliant orką iš 
Nyderlandų į Ispaniją.

Šiuo atveju Komisijai buvo pranešta, kad Nyderlandų institucijos konsultavosi su Ispanijos 
institucijomis, kurios nurodė, kad perkėlimas į „Loro Parque“ vyko laikantis Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 338/97 reikalavimų.

Išvada

Komisija ragina peticijos pateikėją susisiekti su kompetentingomis Nyderlandų ir Ispanijos 
institucijomis, kurios vykdė šio gyvūno perkėlimą.“ 
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