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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 1266/2011, adresată de Pedro Pozas Terrados, de cetățenie spaniolă, în 
numele Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), privind mutarea unei orci într-o 
grădină zoologică din Spania, care încalcă Directiva europeană privind grădinile 
zoologice

1. Rezumatul petiției

Această petiție face referire la o orcă numită Morgan, care în prezent se află la delfinariul 
Harderwijk în Țările de Jos. Orca Morgan a fost găsită rănită în Marea Wadden, în iunie 2010 
și a primit îngrijiri medicale la delfinariu, unde s-a recuperat complet. Potrivit petiționarului, o 
instanță neerlandeză a solicitat ca orca Morgan să fie mutată permanent la o grădină zoologică 
din Insulele Canare (Spania). Petiționarul, care scrie în numele asociației Proyecto Gran 
Simio (GAP/PGS-España), pledează pentru eliberarea orcii Morgan în mare, în locul în care 
se cunoaște că se află în prezent familia acesteia. Petiționarul, citând un grup de experți care 
formează Free Morgan Group, explică faptul că sănătatea și bunăstarea orcii Morgan ar fi 
afectate grav în captivitate. În plus, petiționarul subliniază faptul că în decembrie 2010 Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene a condamnat Spania pentru încălcarea Directivei UE privind 
grădinile zoologice (Directiva 1999/22/CE).

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 martie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 mai 2012

Comisia Europeană cunoaște faptul că, în anul 2010, o balenă ucigașă a fost salvată de 
autoritățile neerlandeze și că, în noiembrie 2011 aceasta a fost transferată la Loro Parque din 
Tenerife (Spania) care găzduiește deja balene ucigașe.
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Autoritățile statelor membre ale UE în cauză (Spania și Țările de Jos) sunt responsabile de 
punerea în aplicare a normelor UE care reglementează importul, exportul și comerțul 
intracomunitar de specii de animale sălbatice, astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) 
nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul 
comerțului cu acestea1 și de reglementările de punere în aplicare aferente. Intră în competența 
acestor autorități să pună în aplicare aceste norme referitoare la transferul balenei ucigașe din 
Țările de Jos în Spania.

În această situație, Comisia a fost informată cu privire la faptul că autoritățile neerlandeze s-
au consultat cu autoritățile spaniole care au susținut faptul că transferul la Loro Parque a 
respectat cerințele Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului.

Concluzie

Comisia l-a invitat pe petiționar să ia legătura cu autoritățile neerlandeze și spaniole competente 
care s-au ocupat de transferul animalului în cauză.

                                               
1 JO L 61, 3.3.1997.


