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Ref.: Petiția nr. 0394/2010, adresată de Rubén Pérez Sueiras, de cetățenie spaniolă, 
privind nerespectarea dreptului Uniunii în cazul grădinii zoologice din 
Outeiro de Rey, provincia Lugo

1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă preocupările cu privire la situația grădinii zoologice din Outeiro del 
Rey care, după părerea lui, nu respectă dispozițiile Directivei 1999/22/CE și Legea nr. 
31/2003 din 27 octombrie privind conservarea faunei sălbatice în grădinile zoologice. 
Petiționarul susține că, în parcul „Marcelle Naturaleza”, expozițiile de păsări seamănă mai 
degrabă cu un spectacol de circ decât cu o încercare de a promova respectul față de 
biodiversitate și cercetarea zoologică, așa cum ar fi normal într-o grădină zoologică.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 7 iulie 2010. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 6 mai 2011

În urma unei reclamații din octombrie 2006 privind neaplicarea Directivei 1999/221 în Spania, 
Comisia a evaluat situația grădinilor zoologice și a inițiat procedurile de neîndeplinire a 
obligațiilor prevăzute la articolul 4 din directivă cu privire la inspecții și licențe ca mijloc de 
garantare a respectării condițiilor stabilite la articolul 3 din directivă. Cazul include, printre 
altele, regiunea Galicia și parcul „Marcelle Naturaleza”.
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La 9 decembrie 20101, Curtea a hotărât că Regatul Spaniei nu a respectat obligațiile prevăzute 
în Directiva 1999/22, neadoptând la timp toate măsurile necesare privind efectuarea de 
inspecții, acordarea de licențe și, dacă este necesar, închiderea grădinilor zoologice aflate în 
Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura și Galicia, 
conform prevederilor articolului 4 alineatele (2) - (5) din Directiva 1999/22.

Concluzie

În cadrul acestei investigații, Comisia a solicitat autorităților spaniole informații privind 
măsurile luate de către guvernul Spaniei pentru a respecta hotărârea Curții de Justiție. Comisia 
evaluează în prezent răspunsul autorităților competente.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 16 noiembrie 2011

Dat fiind faptul că evaluarea răspunsului autorităților competente la scrisoarea Comisiei, prin 
care se solicitau informații referitoare la măsurile adoptate de guvernul Spaniei pentru a 
respecta hotărârea Curții de Justiție2, a arătat că hotărârea nu a fost executată în totalitate, 
Comisia a trimis Spaniei, la 30 septembrie 2011, o scrisoare de punere în întârziere, prin care 
autoritățile statelor membre sunt îndemnate să respecte hotărârea. Autoritățile au acum la 
dispoziție două luni pentru a răspunde Comisiei.

Implementarea hotărârii Curții privește, printre altele, regiunea Galicia și parcul „Marcelle 
Naturaleza”, care constituie obiectul acestei petiții. 

5. Răspunsul Comisiei (REV II), primit la 27 iunie 2012

Ca răspuns la scrisoarea de punere în întârziere, la care se face referire în comunicarea 
anterioară a Comisiei, Spania a trimis două scrisori detaliate la 9 decembrie 2011 și la 19 
aprilie 2012.

A fost programată o reuniune bilaterală cu autoritățile spaniole pentru sfârșitul lui iunie 2012 
cu scopul de a evalua progresele înregistrate în urma punerii în aplicare a hotărârii Curții de 
Justiție a Uniunii Europene din 9 decembrie 2010, C-340/09. Evaluarea are în vedere situația 
parcului „Marcelle Naturaleza”, care face obiectul acestei petiții.
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