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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 0394/2010, imressqa minn Rubén Pérez Sueiras, ta’ ċittadinanza 
Spanjola, dwar in-nuqqas ta’ konformità mal-leġiżlazzjoni tal-UE fir-
rigward tal-ġonna żooloġiċi f’Outeiro de Rey, Lugo1.

1. Sommarju tal-petizzjoni

Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jesprimi tħassib rigward is-sitwazzjoni li jinsab fiha l-ġnien żooloġiku ta’ 
Outeiro de Rey filwaqt li jallega li dan il-ġnien ma jikkonformax mad-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva 1999/22/KE u tal-Liġi 31/2003 tas-27 ta’ Ottubru dwar iż-żamma ta’ annimali 
selvaġġi fiż-żoo. Il-petizzjonant isostni li l-esibizzjonijiet tal-għasafar fiż-żoo ‘Marcelle 
Naturaleza’ iktar qishom spettaklu taċ-ċirklu milli inizjattiva bl-għan li tippromwovi r-rispett 
għall-bijodiversità u għar-riċerka żooloġika.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-7 ta’ Lulju 2010. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fis-6 ta’ Mejju 2011.

Wara t-talba ta' Ottubru 2006 dwar in-nuqqasijiet fl-applikazzjoni tad-Direttiva 1999/221 fi 
Spanja, il-Kummissjoni evalwat is-sitwazzjoni taż-żoos u bdiet il-proċedimenti għal nuqqas 
ta’ twettiq tal-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 4 tad-direttiva, fir-rigward tal-ispezzjonijiet u l-
liċenzjar bħala mezzi biex tiġi garantita l-konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti bl-Artikolu 
3 tagħha. Il-każ jinkludi, fost oħrajn, ir-reġjun ta’ Galicia u l-istabbiliment 'Marcelle 
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Naturaleza'.

Bis-sentenza tad-9.12.20101, il-Qorti ddikjarat li r-Renju ta' Spanja kien naqas milli 
jikkonforma mal-obbligi stabbiliti fid-Direttiva 1999/22, billi ma adottax, fi żmien xieraq, il-
miżuri kollha meħtieġa dwar l-ispezzjoni, il-liċenzjar u, jekk meħtieġ, l-għeluq taż-żoos li 
jinsabu f'Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla u León, Extremadura u 
Galicia, kif previst fl-Artikolu 4(2) sa (5) tad-Direttiva 1999/22.

Konklużjoni

Fil-qafas ta' din l-investigazzjoni, il-Kummissjoni għamlet rappreżentazzjonijiet lill-
awtoritajiet Spanjoli biex titlob informazzjoni dwar il-miżuri meħuda mill-Gvern Spanjol biex 
jikkonforma mas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja. Bħalissa l-Kummissjoni qiegħda teżamina 
r-risposta mill-awtoritajiet kompetenti.

4. Risposta tal-Kummissjoni REV, li waslet fis-16 ta' Novembru 2011.

Wara li l-valutazzjoni tar-risposta mill-awtoritajiet kompetenti għall-ittra tal-Kummissjoni, li 
titlob informazzjoni dwar il-miżuri meħuda mill-Gvern Spanjol biex ikunu konformi mas-
sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja2, uriet li s-sentenza ma ġietx eżekwita għal kollox, fit-30 ta' 
Settembru 2011 il-Kummissjoni bagħtet Avviż ta' Tqegħid fil-Mora lil Spanja fejn tħeġġeġ 
lill-awtoritajiet tal-Istat Membru biex jikkonformaw mas-sentenza. L-awtoritajiet issa 
għandhom xahrejn biex jagħtu risposta lill-Kummissjoni.

L-implimentazzjoni tas-sentenza tal-Qorti tikkonċerna, fost oħrajn, lir-reġjun ta' Galizja u l-
istabbiliment 'Marcelle Naturaleza', is-suġġett ta' din il-petizzjoni.

5. Risposta tal-Kummissjoni REV II, li waslet fis-27 ta’ Ġunju 2012.

Bi tweġiba għall-Ittra ta' Avviż Formali imsemmi fil-komunikazzjoni preċedenti tal-
Kummissjoni, Spanja ressqet żewġ tweġibiet kbar fid-9 ta' Diċembru 2011 u d-19 ta' April 
2012.

Laqgħa bilaterali mal-awtoritajiet Spanjoli kienet skedata għall-aħħar ta' Ġunju 2012 bil-ħsieb 
li jiġi rivedut il-progress miksub fl-implimentazzjoni tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-
Unjoni Ewropea tad-9 ta' Diċembru 2010, fil-Kawża C-340/09 . Ir-reviżjoni se teżamina s-
sitwazzjoni tal-istabbiliment "Marcelle Naturaleza", is-suġġett ta' din il-petizzjoni.
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