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Комисия по петиции

19.12.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1354/2012, внесена от A.M.A. , с испанско гражданство, относно 
сградите на зоологическата градина на Барселона

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията осъжда факта, че сградите на зоологическата градина в 
Барселона не отговарят на нормите и разпоредбите, определени в Директива 
1999/22/ЕО на Съвета относно държането на диви животни в зоологически градини, 
както и в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на видовете от дивата 
флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях. Вносителят на петицията изразява 
възмущение, че животните в зоологическата градина на Барселона биват държани в 
окаяни условия и прилага 31 документа, за да даде доказателства.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 27.02.13 Комисията е приканена да предостави сведения (член 
202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19.12.2013 г.

Директива 1999/22/ЕО на Съвета относно държането на диви животни в зоологически 
градини1 (Директива за животните в зоологическите градини) беше приета с цел да 
насърчава защитата и опазването на дивите животински видове чрез укрепване на 
ролята на зоологическите градини за запазване на биологичното разнообразие. Това 
трябва да бъде постигнато чрез приемането от държавите членки на мерки за 
лицензиране и инспектиране на зоологическите градини, за да се гарантира, че те 
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спазват предвидените мерки за опазване и защита, включително за подходящо 
настаняване на животните.

Компетентните органи във всяка държава членка носят преди всичко отговорността  да 
гарантират, че разпоредбите на Директивата за животните в зоологическите градини се 
прилагат правилно, включително чрез мониторинг на съответствието с условията, 
установени в лиценза на всяка зоологическа градина за изпълнението на изискванията 
по член 3. 

Директива 1999/22/ЕО на Съвета бе транспонирана в испанското законодателство чрез 
Закон 31/2003 от 27 октомври относно съхраняването на дивата фауна в зоологическите 
градини. По-рано Комисията бе работила в посока хоризонталното прилагане на 
Директивата за животните в зоологическите градини, което доведе до решението на 
Съда на Европейския съюз от 9 декември 2010 г. (дело C-340/09), в което Съдът обяви 
неизпълнението от страна на Испания на задълженията й по отношение на 
лицензирането и инспекциите в рамките на Директивата за животните в зоологическите 
градини.  Случаят бе приключен едва след приемането от страна на испанските органи 
на всички необходими мерки по отношение на съответните зоологически градини. 
Понастоящем Комисията няма данни за каквото и да било неизпълнение от страна на 
Испания на задълженията й по отношение на лицензирането и инспекциите в рамките 
на Директивата за животните в зоологическите градини. 

Настоящата петиция се отнася по-специално до зоологическата градина в Барселона. 
Предоставената от вносителя на петицията информация не предоставя солидни 
доказателства, от които да се заключи, че условията, при които се държат животните в 
зоологическата градина на Барселона не удовлетворяват биологичните и 
консервационни изисквания на отделните видове. Освен това вносителят на петицията 
не пояснява дали за положението са уведомени националните компетентни органи, така 
че те да могат да предприемат необходимите действия, за да гарантират правилното 
прилагане на Директивата за животните в зоологическите градини, в съответствие с 
член 4 от директивата. Не е предоставена информация относно прилаганата в 
зоологическата градина на Барселона система за лицензиране и инспекция. 

Заключение

Въз основа на предоставената от вносителя на петицията информация за Комисията не 
бе възможно да установи нарушение на Директивата за животните в зоологическите 
градини от страна на зоологическата градина на Барселона. Освен това не е 
предоставена информация относно прилагането на системата за лицензиране и 
мониторинг от националните компетентни органи за зоологическата градина на 
Барселона. Следователно на този етап Комисията не възнамерява да приеме 
допълнителни мерки. 

При все това, ако Комисията получи добре обосновани данни за липса или 
неизпълнение на системата за лицензиране и инспекция, гарантираща спазването на 
целите на Директивата за животните в зоологическите градини в зоологическата 
градина на Барселона, то тогава тя ще предприеме необходимите мерки, за да гарантира 
пълното спазване на европейското законодателство. 


