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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0394/2010 af Rubén Pérez Sueiras, spansk statsborger, om den 

manglende overholdelse af EU-lovgivningen med hensyn til den zoologiske have i 

Outeiro de Rey, Lugo

1. Sammendrag

Andrageren klager over situationen i den zoologiske have i Outeiro del Rey, som ifølge ham 

ikke opfylder kravene i direktiv 1999/22/EF og lov nr. 31 af 27. oktober 2003 om hold af 

vilde dyr i zoologiske haver. Den zoologiske have "Marcelle Naturaleza" gennemfører ifølge 

andrageren udstillinger af fugle, som snarere må betragtes som forlystelsesaktiviteter end som 

udtryk for den respekt for biodiversiteten og zoologisk forskning, som passer sig for en 

zoologisk have.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 7. juli 2010). Kommissionen 

anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

”Efter der i oktober 2006 var blevet rejst påstand om manglende håndhævelse af direktiv 
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1999/221 i Spanien, foretog Kommissionen en vurdering af situationen i zoologiske haver og 

indledte en traktatbrudsprocedure om tilsidesættelse af direktivets artikel 4 om godkendelse 

og tilsyn, som har til hensigt at sikre, at kravene i artikel 3 opfyldes. Sagen omfatter blandt 

andre regionen Galicien og den zoologiske have ”Marcelle Naturaleza”.

Med sin dom af 9.12.20102 erklærede Domstolen, at Kongeriget Spanien havde tilsidesat de 

forpligtelser, der er fastsat i direktiv 1999/22, idet det ikke inden for den fastsatte frist havde 

truffet alle nødvendige foranstaltninger med hensyn til inspektioner, udstedelse af licenser og, 

i givet fald, lukning af de zoologiske haver beliggende i Aragon, Asturias, De Baleariske Øer, 

Kanarieøerne, Cantabria, Castilla y Leon, Extremadura og Galicien i overensstemmelse med

artikel 4, stk. 2-5, i direktiv 1999/22.

Konklusioner

Inden for rammerne af denne undersøgelse har Kommissionen rettet henvendelse til de 

spanske myndigheder for at udbede sig oplysninger om de foranstaltninger, den spanske 

regering har truffet, for at efterkomme Domstolens dom. Kommissionen vurderer i øjeblikket 

de kompetente myndigheders svar.”

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 16. november 2011

”Eftersom evalueringen af de kompetente myndigheders svar på Kommissionens skrivelse, 

hvori den anmodede om oplysninger om de foranstaltninger, den spanske regering har truffet 

for at overholde Domstolens dom3, viste, at dommen ikke var blevet fuldstændig håndhævet, 

sendte Kommissionen en åbningsskrivelse til Spanien 30. september 2011, hvori den 

opfordrede medlemsstatens myndigheder til at følge dommen. Myndighederne har nu to 

måneder til at svare Kommissionen.

Gennemførelsen af Domstolens afgørelse vedrører blandt andet regionen Galicien og den 

zoologiske have 'Marcelle Naturaleza', som er genstand for dette andragende.” 

5. Kommissionens svar (REV II), modtaget den 27. juni 2012

                                               
1 EFT L 94 af 9.4.1999.
2 C-340/09. EUT C 55 af 19.2.2011, s.12.
3 C-340/09. EUT C 55 af 19.2.2011, s.12.
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"Som svar på åbningsskrivelsen, der nævntes i den tidligere meddelelse fra Kommissionen, 

har Spanien fremlagt to fyldige svar den 9. december 2011 og den 19. april 2012.

Der blev planlagt et bilateralt møde i slutningen af juni 2012 med de spanske myndigheder 

med henblik på at gennemgå de fremskridt, der er sket i gennemførelsen af Domstolens dom 

af 9. december 2010 i sag C-340/09. Under gennemgangen vil situationen omkring den 

zoologiske have 'Marcelle Naturaleza', som er genstand for dette andragende, blive 

behandlet."


