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1. Sammendrag

Andrageren klager over, at faciliteterne i den zoologiske have i Barcelona ikke opfylder 
standarderne og bestemmelserne i Rådets direktiv 1999/22/EF om hold af vilde dyr i 
zoologiske haver eller Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og 
planter ved kontrol af handelen hermed. Andrageren klager over, at dyrene i den zoologiske 
have i Barcelona holdes under urimelige forhold og vedlægger 31 dokumenter som 
dokumentation.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 27. februar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. december 2013

"Rådets direktiv 1999/22/EF af 29. marts 1999 om hold af vilde dyr i zoologiske haver1

(zoodirektivet) blev vedtaget med henblik på at fremme beskyttelsen og bevarelsen af vilde 
dyrearter ved at styrke de zoologiske havers rolle inden for bevarelse af biodiversitet. Dette 
skal opnås ved, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger for så vidt angår udstedelse af 
godkendelser af og tilsyn med zoologiske haver for at sikre, at zoologiske haver respekterer 
de planlagte bevarelses- og beskyttelsesforanstaltninger, herunder passende levevilkår for 
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dyrene.

Det er primært de enkelte medlemsstaters kompetente myndigheders ansvar at sikre, at 
bestemmelserne i zoodirektivet anvendes korrekt, herunder ved at overvåge overholdelsen af 
betingelserne, der er fastsat i hver zootilladelse for at håndhæve kravene i artikel 3. 

Rådets direktiv 1999/22/EF blev gennemført i spansk lovgivning ved lov nr. 31/2003 af 
27. oktober om bevaring af vilde dyr i zoologiske haver. Kommissionen har tidligere arbejdet 
for en horisontal gennemførelse af zoodirektivet i Spanien, hvilket førte til EU-Domstolens 
dom af 9. december 2010 (sag C-340/09), hvori Domstolen fastslog, at Spanien ikke havde 
opfyldt sine forpligtelser til godkendelse og tilsyn i henhold til zoodirektivet. Sagen blev først 
afsluttet, efter at de spanske myndigheder havde vedtaget alle de nødvendige foranstaltninger 
for alle de berørte zoologiske anlæg. Kommissionen har ikke på nuværende tidspunkt nogen 
beviser for nogen generel mangel fra Spaniens side med hensyn til at opfylde sine 
forpligtelser til godkendelse og tilsyn i henhold til zoodirektivet. 

Det nærværende andragende vedrører navnlig den zoologiske have i Barcelona. De 
oplysninger, som andrageren har forelagt, giver ikke noget pålideligt grundlag for at 
konkludere, at de forhold, som dyrene holdes under i den zoologiske have i Barcelona, ikke 
opfylder de biologiske og bevaringsmæssige krav for de enkelte arter. Andrageren forklarer 
desuden ikke, hvorvidt de kompetente nationale myndigheder er gjort opmærksomme på
denne situation, for at de kan træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
bestemmelserne i zoodirektivet anvendes korrekt i overensstemmelse med direktivets artikel 
4. Der er ikke forelagt nogen oplysninger om den godkendelses- og tilsynsordning, der er 
gennemført for den zoologiske have i Barcelona. 

Konklusion

På grundlag af de oplysninger, som andrageren har forelagt, har det ikke været muligt for 
Kommissionen at konstatere, at der er sket en overtrædelse af zoodirektivet med hensyn til 
den zoologiske have i Barcelona. Endvidere er der ikke forelagt nogen oplysninger om 
gennemførelsen af godkendelses- og overvågningsordninger af de kompetente nationale 
myndigheder for den zoologiske have i Barcelona. Kommissionen agter derfor ikke på 
nuværende tidspunkt at træffe nogen yderligere foranstaltninger. 

Hvis Kommissionen ikke desto mindre skulle modtage nogle meget velbegrundede beviser 
på, at der mangler en godkendelses- og tilsynsordning for at sikre overholdelse af 
zoodirektivets mål i den zoologiske have i Barcelona, vil den træffe alle nødvendige 
foranstaltninger for at sikre fuld overholdelse af EU-lovgivningen." 


