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Tema: Peticija Nr. 0394/2010 dėl Bendrijos normų, susijusių su zoologijos sodais, 
nevykdymo Outeiro de Rey (Lugdūnas), kurią pateikė Ispanijos pilietis 
Rubén Pérez Sueiras

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša apie Outeiro del Rey zoologijos sodo padėtį, kuri, pasak jo, 
neatitinka Direktyvos 1999/22/EB ir spalio 27 d. Įstatymo Nr. 31/2003 dėl laukinių gyvūnų 
laikymo zoologijos soduose. Zoologijos sodas „Marcelle Naturaleza“ rengia paukščių 
parodas, daug panašesnes į cirko veiklą, o ne zoologijos sodui būdingą biologinės įvairovės 
išsaugojimo ir tyrimų veiklą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. liepos 7 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gegužės 6 d.

„Gavusi 2006 m. spalio mėn. skundą dėl to, kad Ispanijoje netaikoma Direktyva 1999/221, 
Komisija įvertino zoologijos sodų padėtį ir pradėjo procedūrą dėl to, kad nesilaikoma šios 
direktyvos 4 straipsnyje nurodytų reikalavimų dėl tikrinimo ir licencijavimo, kurie turėtų būti 
naudojami kaip priemonės siekiant užtikrinti, jog būtų laikomasi 3 straipsnyje nurodytų 
sąlygų.  Be kitų, tiriami Galisijos regionas ir įstaiga „Marcelle Naturaleza“.

2010 m. gruodžio 9 d. sprendimu2 Teismas paskelbė, kad Ispanijos Karalystė nesilaikė 
                                               
1 OL L 94, 1999 4 9.
2 C-340/09. OL C 55, 2011 2 19, p. 12.
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Direktyvoje 1999/22 nustatytų įpareigojimų ir laiku nepatvirtino visų reikiamų priemonių dėl 
tikrinimo, licencijavimo ir, jei reiktų, dėl Aragono, Asturijos, Balearų, Kanarų, Kantabrijos, 
Kastilijos ir Leono, Estremadūros ir Galisijos regionuose esančių zoologijos sodų uždarymo, 
kaip numatyta Direktyvos 1999/22 4 straipsnio 2–5 dalyse.

Išvada

Vykdydama tyrimą, Komisija kreipėsi į Ispanijos valdžios institucijas prašydama suteikti 
informacijos dėl priemonių, kurių ėmėsi Ispanijos vyriausybė, siekdama vykdyti Teisingumo 
Teismo sprendimą. Šiuo metu Komisija vertina iš kompetentingų valdžios institucijų gautą 
atsakymą.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2011 m. lapkričio 16 d.

„Atsižvelgdama į tai, kad atlikus atsakingų valdžios institucijų atsakymo į Komisijos laišką, 
kuriame buvo prašoma informacijos apie priemones, kurių Ispanijos vyriausybė ėmėsi, kad 
įvykdytų Teisingumo Teismo sprendimą1, vertinimą, paaiškėjo, kad sprendimas nebuvo iki 
galo įvykdytas, Komisija 2011 m. rugsėjo 30 d. nusiuntė Ispanijai oficialų pranešimą, kuriame 
paragino valstybės narės valdžios institucijas vykdyti sprendimą. Valdžios institucijos turi 
atsakyti į šį pranešimą per du mėnesius.

Teismo sprendimo vykdymas, be visa kita, susijęs su Galisijos regionu ir įstaiga 
„Marcelle Naturaleza“, kuri yra šios peticijos objektas.“ 

5. Komisijos atsakymas (REV II), gautas 2012 m birželio 27 d.

„2011 m. gruodžio 9 d. ir 2012 m. balandžio 19 d. Ispanija atsakė į oficialų pranešimą, kuris 
paminėtas ankstesniame Komisijos atsakyme, ir pateikė du išsamius atsakymus.

2012 m. birželio mėn. pabaigoje suplanuotas dvišalis susitikimas su Ispanijos valdžios 
institucijomis, siekiant įvertinti, kokios pažangos pasiekta įgyvendinant 2010 m. gruodžio 9 d. 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje C-340/09. Peržiūros metu bus 
nagrinėjama padėtis įstaigoje „Marcelle Naturaleza“, kuri yra šios peticijos tema“

                                               
1 C-340/09. OL C 55, 2011 2 19, p. 12.


