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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0394/2010, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais Rubén 
Pérez Sueiras, par neatbilstību ES tiesību aktiem attiecībā uz zooloģiskajiem 
dārziem Outeiro de Rey, Lugo

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs pauž bažas par situāciju Outeiro de Rey zooloģiskajā dārzā un 
apgalvo, kas tajā netiek ievērota Direktīva 1999/22/EK un 2003. gada 27. oktobra Likums 
Nr. 31/2003 par savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos. Lūgumraksta iesniedzējs 
apgalvo, ka putnu izstādes „Marcelle Naturaleza” zoodārzā vairāk atgādina cirka izrādi, nevis
iniciatīvu, kuras mērķis ir veicināt bioloģisko daudzveidību un zooloģijas izpēti.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 7. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2011. gada 6. maijā

„Pēc 2006. gada oktobra sūdzības saņemšanas, kurā norādīts par Direktīvas 1999/221

neīstenošanu Spānijā, Komisija ir novērtējusi zooloģisko dārzu stāvokli un uzsākusi 
procedūru par direktīvas 4. pantā noteikto saistību neizpildi, kurā paredzēta licencēšana un 
pārbaudes, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti 3. panta nosacījumi. Ierosinātā lieta cita starpā 
attiecas arī uz Galisijas reģionu un „Marcelle Naturaleza” izstādi.

Tiesa ar 2010. gada 9. decembra spriedumu2 atzinusi, ka Spānijas Karaliste nav  īstenojusi 
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2 Lieta Nr. C–340/09. OV C 55, 19.2.2011., 12. lpp.
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Direktīvā 1999/22 noteiktās saistības, pienācīgā laikā nepieņemot pasākumus to zooloģisko 
dārzu pārbaudei, licencēšanai un — vajadzības gadījumā — slēgšanai, kas atrodas Aragonā, 
Astūrijā, Baleāru salās, Kanāriju salās, Kantabrijā, Kastīlijā un Leonā, Estremadūrā un 
Galīcijā, kā tas paredzēts Direktīvas 1999/22 4. panta 2) līdz 5) punktā.

Secinājums

Šīs pārbaudes gaitā Komisija ir sazinājusies ar Spānijas iestādēm, lai pieprasītu informāciju 
par Spānijas valdības veiktajiem pasākumiem, kas nodrošinātu Tiesas sprieduma izpildi.
Pašreiz Komisija izvērtē kompetento iestāžu atbildi.”

4. Komisijas atbilde (REV), kas saņemta 2011. gada 16. novembrī.

Ņemot vērā, ka kompetento iestāžu veiktais novērtējums, atbildot uz Komisijas informācijas 
pieprasījumu par to, kādus pasākumus Spānijas valdība ir veikusi, lai nodrošinātu Tiesas 
sprieduma1 izpildi, ir parādījis, ka spriedums nav izpildīts pilnīgi, Komisija 2011. gada 
30. septembrī nosūtīja Spānijai oficiālu paziņojuma vēstuli, mudinot šīs dalībvalsts iestādes 
nodrošināt attiecīgā sprieduma izpildi. Spānijas iestādēm divu mēnešu laikā ir jāsniedz atbilde 
Komisijai.

Tiesas nolēmuma īstenošana cita starpā attiecas arī uz Galisijas reģionu un „Marcelle 
Naturaleza” izstādi, par kuru ir runa šajā lūgumrakstā.

5. Komisijas atbilde (REV II), kas saņemta 2012. gada 27. jūnijā

Atbildot uz Komisijas iepriekšējā paziņojumā minēto oficiālo brīdinājuma vēstuli, Spānijas 
valsts ir atsūtījusi divas plašas vēstules, proti, 2011. gada 9. decembrī un 2012. gada 19. aprīlī.

Divpusēja tikšanās ar Spānijas valsts iestādēm tika paredzēta 2012. gada jūnija beigās ar 
nolūku pārskatīt panākto progresu Eiropas Savienības Tiesas 2010. gada 9. decembra 
sprieduma īstenošanā lietā C–340/09. Pārskatīšanas rezultātā tiks pārbaudīta situācija 
„Marcelle Naturaleza” izstādē, par kuru ir runa šajā lūgumrakstā.
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