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Tárgy: Rubén Pérez Sueiras spanyol állampolgár által benyújtott 0394/2010. számú 
petíció Outeiro de Reyben (Lugo) az állatkertre vonatkozó közösségi 
szabályok be nem tartásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója panaszt tesz az Outeiro del Reyben működő állatkertben uralkodó 
állapotok miatt, mivel állítása szerint nem tartják be a vadon élő állatok állatkertben tartásáról 
szóló, 1999. március 29-i 1999/22/EK tanácsi irányelv, továbbá a 2003. október 27-i 31/2003 
törvény előírásait. A „Marcelle Naturaleza” elnevezésű állatkert olyan madárbemutatókat tart, 
amelyek a cirkuszi mutatványokra emlékeztetnek, és nincsenek összhangban az állatkertek 
olyan ismérveivel, mint a biológiai sokféleség tiszteletben tartása vagy a tudományos kutatás.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. július 7. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. május 6.

Az 1999/22/EK irányelv1 spanyolországi alkalmazásának elmaradásával kapcsolatos 2006. 
októberi panaszt követően a Bizottság vizsgálatot indított az állatkertekben uralkodó állapotok 
kapcsán, és az irányelv 4. cikkében foglalt – az ellenőrzésekre és engedélyezésekre 
vonatkozó, az irányelv 3. cikkében előírt feltételeknek való megfelelés biztosítására 
vonatkozó – kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt eljárást indított. Az ügy többek 
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között Galicia régiót és a „Marcelle Naturaleza” elnevezésű állatkertet érinti.

2010. december 9-i ítéletében1 a Bíróság megállapította, hogy a Spanyol Királyság nem tett 
eleget az 1999/22/EK irányelvben előírt kötelezettségeknek, mivel az 1999/22/EK irányelv 4. 
cikkének (2) bekezdésében és 5. cikkében foglaltakkal ellentétben nem fogadta el megfelelő 
időben az Aragóniában, Asztúriában, a Baleár-szigeteken, a Kanári-szigeteken, Kantábriában, 
Kasztília és Leónban, Extremadurában és Galiciában található állatkertek ellenőrzésére, 
engedélyezésére és adott esetben bezárására vonatkozó összes szükséges intézkedést.

Következtetés

A vizsgálat során a Bizottság többször is kért tájékoztatást a spanyol hatóságoktól arról, hogy 
a spanyol kormány milyen intézkedéseket hozott az Európai Bíróság ítéletének végrehajtása 
érdekében. A Bizottság jelenleg értékeli az illetékes hatóságoktól beérkezett válaszokat.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2011. november 16.

A Bizottság levélben információt kért az illetékes hatóságoktól azon intézkedésekről, 
amelyeket a spanyol kormány a Bíróság ítéletének betartása érdekében tett2; az illetékes 
hatóságok ezen levélre adott válaszából kitűnik, hogy nem hajtották végre teljes mértékben az 
ítéletet, így a Bizottság 2011. szeptember 30-án felszólító levelet küldött Spanyolországnak, 
amelyben sürgeti a hatóságokat, hogy tegyenek eleget az ítéletnek. A hatóságoknak két hónap 
áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a Bizottságnak.

A Bíróság ítéletének végrehajtása többek között Galicia régiót és a „Marcelle Naturaleza” 
elnevezésű állatkertet érinti, amely e petíció tárgyát képezi. 

5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): 2012. június 27.

A Bizottság előző közleményében említett felszólító levélre Spanyolország két átfogó választ 
is küldött, 2011. december 9-én és 2012. április 19-én.

A spanyol hatóságokkal folytatott kétoldalú megbeszélést 2012. június végére ütemezték az 
Európai Unió Bírósága által a C-340/09 ügyben 2010. december 9-én hozott ítélet 
végrehajtásában elért eredmények felülvizsgálata céljából. A felülvizsgálat megvizsgálja a 
petíció tárgyát képező 'Marcelle Naturaleza' állatkert helyzetét.
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