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Betreft: Verzoekschrift 1266/2011 ingediend door Pedro Pozas Terrados (Spaanse 
nationaliteit), namens Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), over de 
overbrenging van een orka naar een dierentuin in Spanje, een schending van 
de Dierentuinrichtlijn

1. Samenvatting van het verzoekschrift.

Dit verzoekschrift betreft een orka, Morgan genoemd, die momenteel in het Harderwijk 
Dolfinarium in Nederland verblijft. Orka Morgan werd in juni 2010 gewond aangetroffen in 
de Waddenzee en kreeg medische verzorging in het dolfinarium, waar ze volledig herstelde. 
Volgens indiener heeft een Nederlandse rechtbank nu opdracht gegeven om orka Morgan 
permanent over te brengen naar een dierentuin op de Canarische Eilanden (Spanje). Indiener, 
die schrijft in naam van organisatie Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), pleit ervoor 
orka Morgan opnieuw vrij te laten in zee, op een locatie waarvan men weet dat haar familie 
zich er momenteel bevindt. Indiener citeert een groep deskundigen die de Free Morgan Group 
vormen en legt uit dat de gezondheid en het welzijn van orka Morgan in gevangenschap 
ernstig geschaad zullen worden. Bovendien wijst indiener erop dat het Hof van Justitie van de 
Europese Unie Spanje in december 2010 heeft veroordeeld voor een inbreuk op de 
Dierentuinrichtlijn van de EU (1999/22/EG).

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 maart 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 mei 2012.

De Europese Commissie is op de hoogte van het feit dat er in de loop van 2010 een orka is 
gered door de Nederlandse autoriteiten, en dat deze in november 2011 is overgebracht naar 



PE491.040v01-00 2/2 CM\903888NL.doc

NL

het Loro Parque in Tenerife (Spanje), dat al aan orka's opvang biedt.

De autoriteiten van de betreffende EU-lidstaten (Spanje en Nederland) zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering van EU-regels betreffende de invoer, uitvoer en interne handel binnen de 
EU van dieren in het wild, zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 338/971 van de Raad 
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer, en in de bijbehorende uitvoeringsverordeningen. Het is aan 
die autoriteiten om deze regels toe te passen met betrekking tot het overbrengen van de orka 
van Nederland naar Spanje.

In dit geval is de Commissie op de hoogte gesteld van het feit dat de Nederlandse autoriteiten 
hebben overlegd met de Spaanse autoriteiten, die hebben aangegeven dat de overbrenging 
naar het Loro Parque in overeenkomst was met de bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 338/97 van de Raad.

Conclusie

De Commissie nodigt indiener uit contact op te nemen met de bevoegde Nederlandse en Spaanse 
autoriteiten die de overbrenging van het desbetreffende specimen hebben behandeld.
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