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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0394/2010 którą złożył Rubén Pérez Sueiras (Hiszpania) w sprawie 
niezgodności sytuacji w ogrodach zoologicznych w Outeiro de Rey w Lugo 
z prawem UE

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża zaniepokojenie w związku z sytuacją w ogrodzie zoologicznym 
w Outeiro de Rey, i twierdzi, że nie jest ona zgodna z przepisami dyrektywy 1999/22/WE i 
z ustawą nr 31/2003 z dnia 27 października dotyczącą trzymania dzikich zwierząt w zoo.  
Składający petycję utrzymuje, że ptasie ekspozycje w zoo „Marcelle Naturaleza” bardziej 
przypominają pokaz cyrkowy niż inicjatywę zmierzającą do promowania poszanowania 
różnorodności biologicznej i zoologicznych badań naukowych

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 lipca 2010 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

W następstwie skargi z października 2006 r. w sprawie braku wdrożenia dyrektywy 
1999/22/WE1 w Hiszpanii Komisja dokonała analizy sytuacji związanej z ogrodami 
zoologicznymi i  rozpoczęła postępowanie o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom 
określonym w art. 4 przedmiotowej dyrektywy, w odniesieniu do inspekcji i udzielania 
licencji jako sposobu zapewnienia zgodności z warunkami ustalonymi na mocy art. 3 tejże 
dyrektywy. Omawiana sprawa dotyczy m.in. regionu Galicja i ogrodu zoologicznego 
„Marcelle Naturaleza”.
                                               
1 Dz.U. L94 z 9.4.1999.
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W wyroku z dnia 9 grudnia 2010 r.1 Trybunał orzekł, że Królestwo Hiszpanii uchybiło 
zobowiązaniom ustanowionym w dyrektywie 1999/22/WE, nie przyjmując w przewidzianym 
terminie wszystkich niezbędnych środków dotyczących inspekcji, udzielania licencji i w razie 
konieczności zamknięcia ogrodów zoologicznych położonych w autonomicznych regionach 
Aragonii, Asturii, Balearów, Wysp Kanaryjskich, Kantabrii, Kastylii- Léon, Estremadury
i Galicji, zgodnie z art. 4 ust. 2–5 dyrektywy Rady 1999/22/WE.

Wniosek

W toku niniejszego dochodzenia Komisja zwróciła się do władz hiszpańskich o udzielenie 
informacji na temat środków podjętych przez hiszpański rząd w celu zastosowania się do 
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości. Komisja ocenia obecnie odpowiedź otrzymaną ze 
strony władz hiszpańskich.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 listopada 2011 r. 

Mając na uwadze, że z oceny odpowiedzi, jakiej udzieliły właściwe organy na pismo Komisji 
zwierające wniosek o udzielenie informacji o środkach, jakie podjął rząd hiszpański, aby 
zastosować się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, wynika, że wyrok ten nie został w 
pełni wykonany, w dniu 30 września Komisja skierowała do Hiszpanii wezwanie do usunięcia 
uchybienia, w którym wzywa władze tego państwa członkowskiego do zastosowania się do 
orzeczenia.  Władze te mają teraz dwa miesiące na udzielenie Komisji odpowiedzi.

Zastosowanie orzeczenia Trybunału dotyczy między innymi regionu Galicja i placówki 
„Marcelle Naturaleza”, których dotyczy niniejsza petycja. 

5. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 lipca 2012 r. 

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia, o którym mowa w poprzednim 
komunikacie Komisji, Hiszpania udzieliła dwie wyczerpujące odpowiedzi w dniach 9 grudnia 
2011r. oraz 19 kwietnia 2012 r.

W celu oceny postępów poczynionych w wykonaniu orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2010 r., sprawa C-340/09, na koniec czerwca 2012 r. 
zaplanowano dwustronne spotkanie z hiszpańskim władzami.  W ramach przeglądu zbadana 
zostanie sytuacja ogrodu zoologicznego „Marcelle Naturaleza” będącego przedmiotem 
petycji.

                                               
1 C-340/09. Dz.U. C 55 z 19.2.2011, s. 12.


