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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.6.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0394/2010, внесена от Rubén Pérez Sueiras, с испанско гражданство, 
относно неспазването на законодателството на ЕС от страна на 
зоологическите градини в Outeiro de Rey, Lugo

1. Резюме на петицията

Вносителят изразява своята загриженост относно ситуацията в зоологическата градина 
Outeiro de Rey, като твърди, че същата не спазва разпоредбите на Директива 
1999/22/ЕО и Закон № 31/2003 от 27 октомври относно държането на диви животни в 
зоологически градини. Вносителят твърди, че изложбите на птици в зоологическата 
градина „Marcelle Naturaleza“ наподобяват повече цирково шоу, отколкото инициатива, 
която цели да създаде уважение към биоразнообразието и зоологическите изследвания.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 юли 2010 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 6 май 2011 г.

След получена през октомври 2006 г.  жалба относно неприлагането на Директива 
1999/22/ЕО1 в Испания, Комисията направи оценка на положението в зоологическите 
градини и откри процедура за неспазване на задълженията по член 4 от Директивата 
във връзка с инспекциите и лицензирането като средство да се гарантира, че се 
изпълняват условията, посочени в член 3. Тук се включват, измежду другото, регионът 
на Галиция и зоологическата градина „Marcelle Naturaleza“.

                                               
1 OВ L 94, 9.4.1999 г.
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В решението си от 9.12.2010 г.1 Съдът на Европейския съюз постанови, че Кралство 
Испания не е спазило задълженията си по Директива 1999/22/ЕО, като не е приело 
навреме всички необходими мерки за инспектиране, лицензиране и, в случай на 
необходимост, затваряне на зоологически градини в Арагон, Астуриас, Балеарските 
острови, Канарските острови, Кантабрия, Кастилия и Леон, Естремадура и Галиция, 
предвидени в член 4, параграфи 2-5 от Директива 1999/22/ЕО.

Заключение

В рамките на това разследване Комисията отправи искане до испанските органи за 
информация относно предприетите от испанското правителство мерки за изпълнение на 
решението на съда на Европейския съюз. Понастоящем Комисията проучва отговора на 
компетентните органи.

4. Отговор от Комисията (преразгледан), получен на 16 ноември 2011 г.

Предвид факта, че оценката на отговора на оправомощените органи на писмото на 
Комисията, с което се изисква информацията относно предприетите от испанското 
правителство мерки за привеждане в съответствие с Решението на Съда на Европейския 
съюз2, показа, че решението не е изцяло изпълнено, на 30 септември 2011 г. Комисията 
изпрати официално уведомително писмо на Испания, с което настоятелно призовава 
органите на държавата членка да изпълнят Решението. Органите разполагат с два 
месеца, за да отговорят.

Изпълнението на Решението на съда се отнася измежду другото до регион Galicia и 
зоологическата градина „'Marcelle Naturaleza“, предмет на настоящата петиция. 

5. Отговор от Комисията (REV ІІ), получен на 27 юни 2012 г.

В отговор на официалното уведомително писмо, посочено в предишното съобщение на 
Комисията, на 9 декември 2011 г. и 19 април 2012 г. Испания предостави две обширни 
писма.

За края на юни 2012 г. беше насрочена двустранна среща с испанските органи, с цел да 
направи се преглед на напредъка, постигнат при изпълнението на решението на Съда на 
Европейския съюз от 9 декември 2010 г. по Дело C-340/09. Прегледът ще разгледа 
положението на предприятието „Marcelle Naturaleza“ , предмет на настоящата молба.

                                               
1 Дело C-340/09. ОВ С 55, 19.2.2011 г., стр. 12.
2 Дело C-340/09. ОВ С 55, 19.2.2011 г., стр. 12.


