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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1266/2011, ko Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España) 
vārdā iesniedza Spānijas valstspiederīgais Pedro Pozas Terrados, par 
zobenvaļa pārvietošanu uz zooloģisko dārzu Spānijā, tādējādi pārkāpjot ES 
direktīvu par zooloģiskajiem dārziem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksts ir par zobenvali vārdā Morgana, kas šobrīd atrodas Harderveikas delfinārijā 
Nīderlandē. Morgana tika atrasta ievainota Vadenzē 2010. gada jūnijā un ārstēta delfinārijā, 
kur tā pilnībā atlaba. Lūgumraksta iesniedzējs ziņo, ka saskaņā ar Nīderlandes tiesas 
norādījumu Morgana tagad jāpārvieto uz zooloģisko dārzu Kanāriju salās (Spānijā), kur tā 
paliks. Lūgumraksta iesniedzējs, rakstīdams asociācijas Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-
España) vārdā, uzskata, ka Morgana jāielaiž atpakaļ jūrā vietā, kur, kā zināms, šobrīd atrodas 
tās ģimene. Lūgumraksta iesniedzējs, atsaucoties uz Free Morgan Group ekspertu teikto, 
skaidro, ka nebrīve nopietni kaitēs zobenvaļa veselībai un labklājībai. Turklāt lūgumraksta 
iesniedzējs norāda, ka Eiropas Savienības Tiesa 2010. gada decembrī nosodīja Spāniju par ES 
zooloģisko dārzu direktīvas (1999/22/EK) pārkāpšanu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. martā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. maijā

Eiropas Komisija ir informēta, ka 2010. gadā Nīderlandes iestādes izglāba zobenvali un 
2011. gada novembrī tas tika pārvests uz Loro Parque Tenerifē (Spānijā), kurā jau mitinās 
zobenvaļi.
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Attiecīgo ES dalībvalstu (Spānijas un Nīderlandes) iestādes atbild par ES tiesību aktu 
īstenošanu attiecībā uz savvaļas dzīvnieku importu, eksportu un tirdzniecību ES atbilstoši 
noteikumiem Padomes Regulā (EK) Nr. 338/971 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu 
aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, kā arī atbilstīgajās īstenošanas regulās noteiktajām 
prasībām.  Šīs iestādes ir atbildīgas par minēto noteikumu ievērošanu saistībā ar zobenvaļa 
pārvešanu no Nīderlandes uz Spāniju.

Šajā gadījumā Komisija ir informēta, ka Nīderlandes iestādes apspriedās ar Spānijas iestādēm, 
kuras norādīja, ka zobenvaļa pārvešana uz Loro Parque atbilst Padomes Regulā (EK) 
Nr. 338/97 noteiktajām prasībām.

Secinājums

Komisija aicina lūgumraksta iesniedzēju sazināties ar atbildīgajām Nīderlandes un Spānijas 
iestādēm, kuras organizēja konkrētā dzīvnieka pārvešanu.
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