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Betreft: Verzoekschrift 0394/2010, ingediend door Rubén Pérez Sueiras (Spaanse 
nationaliteit), over de niet-naleving van de Europese norm betreffende 
dierentuinen in Outeiro de Rei, Lugo

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst op de omstandigheden in de dierentuin van Outeiro de Rei, die volgens hem 
niet voldoen aan Richtlijn 1999/22/EG noch aan de Spaanse Wet 31/2003 van 27 oktober 
betreffende het behoud van wilde flora en fauna in dierentuinen. Dierentuin "Marcelle 
Natureza" zou vogeltentoonstellingen houden die meer weg hebben van een circus dan van 
het respecteren van biodiversiteit en onderzoek, zoals een dierentuin behoort te doen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 7 juli 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 202, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 mei 2011

Naar aanleiding van een bewering van oktober 2006 inzake niet-naleving van Richtlijn 
1999/22/EG1 in Spanje, heeft de Commissie de situatie van dierentuinen geëvalueerd en is ze 
een procedure gestart vanwege niet-naleving van de in artikel 4 van de richtlijn neergelegde 
verplichtingen inzake inspecties en vergunningen als een middel om de naleving van de in 
artikel 3 van de richtlijn vastgelegde voorwaarden te waarborgen. De zaak omvat onder 
andere de streek Galicië en de dierentuin "Marcelle Natureza".

                                               
1 PB L 94 van 9.4.1999.
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Bij arrest van 9 december 20101 heeft het Hof verklaard dat het Koninkrijk Spanje niet 
voldaan heeft aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in Richtlijn 1999/22/EG, omdat het 
niet tijdig alle noodzakelijke maatregelen heeft aangenomen inzake inspecties, vergunningen 
en, indien noodzakelijk, het sluiten van dierentuinen in Aragón, Asturië, op de Balearen, de 
Canarische eilanden, in Cantabrië, Castilië en León, Extremadura en Galicië, overeenkomstig 
artikel 4, lid 2 tot en met lid 5 van Richtlijn 1999/22/EG.

Conclusie

In het kader van dit onderzoek heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten om informatie 
gevraagd omtrent de maatregelen die de Spaanse regering heeft genomen om gevolg te geven 
aan het arrest van het Hof van Justitie. De Commissie beoordeelt op dit moment het antwoord 
van de bevoegde autoriteiten.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 november 2011

Uit de beoordeling van het antwoord van de bevoegde autoriteiten op het schrijven van de 
Commissie met het verzoek om informatie over de maatregelen die de Spaanse regering heeft 
genomen om gevolg te geven aan het arrest van het Hof van Justitie2 is gebleken dat er geen 
volledige uitvoering is gegeven aan dit arrest. Op 30 september 2011 heeft de Commissie 
Spanje derhalve een schriftelijke aanmaning gestuurd, waarin de autoriteiten van de lidstaat 
met klem wordt verzocht uitvoering te geven aan het arrest. De autoriteiten hebben nu twee 
maanden om de Commissie te beantwoorden.

De tenuitvoerlegging van het arrest heeft onder andere betrekking op de streek Galicië en de 
dierentuin "Marcelle Natureza", waarover het onderhavige verzoekschrift gaat.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 juni 2012

Spanje heeft met twee uitgebreide antwoorden van 9 december 2011 en 19 april 2012 
gereageerd op de in de voorgaande mededeling genoemde schriftelijke aanmaning van de 
Commissie.

Voor eind juni 2012 is een bilaterale bijeenkomst met de Spaanse autoriteiten gepland om de 
vooruitgang te bespreken in de uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie van de 
Europese Unie van 9 december 2010, in zaak C-340/09. Deze evaluatie zal betrekking hebben 
op de omstandigheden in de dierentuin "Marcelle Natureza", het onderwerp van dit 
verzoekschrift.

                                               
1 C-340/09. PB C 55 van 19.2.2011, blz. 12.
2 C-340/09. PB C 55 van 19.2.2011, blz. 12.


