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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1266/2011, którą złożył Pedro Pozas Terrados (Hiszpania) w imieniu 
Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España) w sprawie przeniesienia orki do 
zoo w Hiszpanii z naruszeniem unijnej dyrektywy dotyczącej ogrodów 
zoologicznych

1. Streszczenie petycji

Przedmiotowa petycja dotyczy orki o imieniu Morgan, która przebywa obecnie w delfinarium 
Harderwijk w Holandii. Ranna orka Morgan została znaleziona w Morzu Wattowym w 
czerwcu 2010 r. i poddana leczeniu w delfinarium, gdzie w pełni odzyskała zdrowie. Według 
składającego petycję holenderski sąd nakazał, by orka Morgan została na stałe przeniesiona 
do zoo na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania). Składający petycję, który pisze w imieniu 
stowarzyszenia Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), opowiada się za wypuszczeniem 
orki Morgan z powrotem do morza w miejscu, w którym zgodnie z posiadaną wiedzą 
przebywa jej stado. Powołując się na opinię ekspertów z grupy „Uwolnić Morgana”, 
składający petycję wyjaśnia, że zdrowie i dobrostan orki ulegną poważnemu pogorszeniu w 
niewoli. Ponadto składający petycję zaznacza, że w grudniu 2010 r. Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej potępił Hiszpanię w związku z naruszaniem unijnej 
dyrektywy dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych (1999/22/WE).

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 marca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 30 maja 2012 r.

Komisja Europejska posiada informacje o uratowaniu orki przez władze holenderskie w 
2010 r. i o jej przeniesieniu w listopadzie 2011 r. do Loro Parque na Teneryfie (Hiszpania), 
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gdzie przebywają już inne orki.

Władze wspomnianych państw członkowskich UE (Hiszpanii i Holandii) są odpowiedzialne 
za wdrażanie przepisów UE dotyczących przywozu, wywozu i wewnątrzunijnego handlu 
dzikimi gatunkami zwierząt, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/971 w sprawie 
ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz z odpowiednimi 
rozporządzeniami wykonawczymi. To od tych władz zależy wdrożenie powyższych 
przepisów w odniesieniu do przeniesienia orki z Holandii do Hiszpanii.

W tym przypadku poinformowano Komisję, że władze holenderskie konsultowały się z 
władzami hiszpańskimi, które stwierdziły, że przeniesienie do Loro Parque jest zgodne z 
wymogami rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.

Wniosek

Komisja zachęca składającego petycję do współpracy z właściwymi władzami Holandii i 
Hiszpanii, które zajmowały się przeniesieniem tego zwierzęcia. 
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