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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0394/2010 του Rubén Pérez Sueiras, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τους ζωολογικούς κήπους 
στην κοινότητα Outeiro de Rey της πόλης Lugo

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων καταγγέλλει την κατάσταση του ζωολογικού κήπου στην κοινότητα Outeiro del
Rey που σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συμμορφώνεται στην οδηγία 1999/22/ΕΚ ούτε στον νόμο 
31/2003 της 27ης Οκτωβρίου για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους. 
Στον κήπο «Marcelle Naturaleza» οι εκθέσεις των πτηνών παραπέμπουν περισσότερο σε 
δραστηριότητες τσίρκου και λιγότερο στον σεβασμό της βιοποικιλότητας και της έρευνας 
όπως θα άρμοζε σε έναν ζωολογικό κήπο.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 7 Ιουλίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 6 Μαΐου 2011.

Μετά την καταγγελία του Οκτωβρίου 2006 σχετικά με τη παραβίαση της οδηγίας 1999/221

στην Ισπανία, η Επιτροπή αξιολόγησε την κατάσταση στους ζωολογικούς κήπους και 
ξεκίνησε τη διαδικασία για παράβαση των υποχρεώσεων που ορίζει το άρθρο 4 της οδηγίας, 
σχετικά με τις επιθεωρήσεις και την παροχή αδείας για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
στις συνθήκες που ορίζει το άρθρο 3. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η 
περιοχή της Γαλικίας και η επιχείρηση «Marcelle Naturaleza».

                                               
1 ΕΕ L94, 9/4/1999.
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Με απόφασή του της 9.12.20101, το Δικαστήριο δήλωσε ότι το Βασίλειο της Ισπανίας δεν 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που ορίζει η οδηγία 1999/22, μη εγκρίνοντας εγκαίρως όλα 
τα απαραίτητα μέτρα σχετικά με την επιθεώρηση, την παροχή αδειών και, ενδεχομένως, την 
παύση λειτουργίας των ζωολογικών κήπων που βρίσκονται στην Αραγονία, την Αστούρια, τις 
Βαλεαρίδες, τις Καναρίους, την Καντάμπρια, την Καστίλη και Λεόν, την Εστρεμαδούρα και 
τη Γαλικία, όπως ορίζει ο άρθρο 4, παράγραφοι 2 έως 5 της οδηγίας 1999/22.

Συμπέρασμα

Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, η Επιτροπή παρενέβη στις ισπανικές αρχές ζητώντας 
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η ισπανική κυβέρνηση προκειμένου να 
συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου. Η Επιτροπή αξιολογεί, επί του παρόντος, 
την απάντηση των αρμόδιων αρχών.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 16 Νοεμβρίου 2011.

Δεδομένου ότι από την εξέταση της απάντησης των αρμόδιων αρχών στην επιστολή της 
Επιτροπής με την οποία ζητούσε πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η ισπανική 
κυβέρνηση προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου2, προέκυψε ότι η 
απόφαση δεν έχει εκτελεσθεί στο ακέραιο, η Επιτροπή απέστειλε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 
προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία, ζητώντας από τις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους 
να συμμορφωθούν με την απόφαση. Οι αρχές έχουν πλέον δύο μήνες προθεσμία για να 
απαντήσουν στην Επιτροπή.

Η εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου αφορά, μεταξύ άλλων, την περιφέρεια της 
Γαλικίας και την επιχείρηση «Marcelle Naturaleza», αντικείμενο αυτής της αναφοράς. 

5. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ. II), που ελήφθη στις 27 Ιουνίου 2012.

Ως απάντηση στην προειδοποιητική επιστολή που αναφέρεται στην προηγούμενη 
ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ισπανία κατέθεσε δύο μακροσκελή έγγραφα, στις 9 
Δεκεμβρίου 2011 και στις 19 Απριλίου 2012.

Έχει προγραμματισθεί διμερής συνάντηση με τις ισπανικές αρχές για το τέλος τους Ιουνίου 
του 2012, με σκοπό την εξέταση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρμογή 
της απόφασης Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 9ης Δεκεμβρίου 2010 για την 
υπόθεση C-340/09. Θα εξεταστούν οι επικρατούσες συνθήκες στην επιχείρηση «Marcelle 
Naturaleza», η οποία αποτελεί το αντικείμενο της αναφοράς.

                                               
1 C-340/09. ΕΕ C 55, 19.2.2011, σ.12.
2 C-340/09. ΕΕ C 55, 19.2.2011, σ.12.


