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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1354/2012 του/της Α.Μ.Α., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου της Βαρκελώνης

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων/η αναφέρουσα καταγγέλλει ότι οι εγκαταστάσεις του ζωολογικού κήπου της 
Βαρκελώνης δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις διατάξεις που ορίζονται στην οδηγία 
1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση άγριων ζώων στους ζωολογικούς κήπους και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας 
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους. Ο αναφέρων/η αναφέρουσα 
ισχυρίζεται ότι οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων του ζωολογικού κήπου της Βαρκελώνης 
είναι αξιοθρήνητες και επισυνάπτει 31 έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Φεβρουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Δεκεμβρίου 2013

Η οδηγία του Συμβουλίου 1999/ΕΚ της 29ης Μαρτίου 1999 σχετικά με τη διατήρηση άγριων 
ζώων στους ζωολογικούς κήπους1 (οδηγία για τους ζωολογικούς κήπους) εγκρίθηκε με στόχο 
την προώθηση της προστασίας και της διατήρησης των ειδών αγρίων ζώων, μέσω ενίσχυσης 
του ρόλου των ζωολογικών κήπων όσον αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ο στόχος 
αυτός πρέπει να υλοποιηθεί από τα κράτη μέλη με την έγκριση μέτρων για την έκδοση 
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αδειών και τον έλεγχο των ζωολογικών κήπων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι 
ζωολογικοί κήποι τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα διατήρησης και προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης διαμονής των ζώων.

Είναι κυρίως ευθύνη των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών σε κάθε κράτος μέλος να 
διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις της οδηγίας για τους ζωολογικούς κήπους, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους όρους που καθορίζει 
κάθε άδεια ζωολογικού κήπου για την εφαρμογή των απαιτήσεων του άρθρου 3. 

Η οδηγία του Συμβουλίου 1999/ΕΚ μεταφέρθηκε στην ισπανική νομοθεσία με τον νόμο 
31/2003 της 27ης Οκτωβρίου σχετικά με τη διατήρηση της άγριας πανίδας στους 
ζωολογικούς κήπους. Η Επιτροπή έχει επιδιώξει στο παρελθόν την οριζόντια εφαρμογή της 
οδηγίας για τους ζωολογικούς κήπους στην Ισπανία, με αποτέλεσμα την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 9ης Δεκεμβρίου 2010 (υπόθεση C-340/09), με την 
οποία το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Ισπανία απέτυχε να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
σχετικά με την έκδοση αδειών και τον έλεγχο των ζωολογικών κήπων. Η υπόθεση 
περατώθηκε μόνο αφού οι ισπανικές αρχές έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για όλες τις 
σχετικές εγκαταστάσεις ζωολογικών κήπων. Αυτή τη στιγμή η Επιτροπή δεν διαθέτει 
αποδεικτικά στοιχεία για οιαδήποτε οριζόντια αποτυχία της Ισπανίας να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις της σχετικά με την έκδοση αδειών και τον έλεγχο σύμφωνα με την οδηγία για 
τους ζωολογικούς κήπους. 

Η παρούσα αναφορά αφορά συγκεκριμένα τον ζωολογικό κήπο της Βαρκελώνης. Οι 
πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων/η αναφέρουσα δεν παρέχουν ισχυρές αποδείξεις ότι οι 
συνθήκες διαβίωσης των ζώων του ζωολογικού κήπου της Βαρκελώνης δεν πληρούν τις 
βιολογικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις όσον αφορά τη διατήρηση των διαφόρων ειδών. 
Επιπλέον, ο αναφέρων/η αναφέρουσα δεν διευκρινίζει εάν οι αρμόδιες εθνικές αρχές έχουν 
ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση, ούτως ώστε να μπορέσουν να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για να διασφαλίσουν ότι εφαρμόζονται ορθά οι διατάξεις της οδηγίας για τους 
ζωολογικούς κήπους, σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας. Δεν παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά το σύστημα έκδοσης αδειών και ελέγχου που εφαρμόζεται για τον ζωολογικό κήπο 
της Βαρκελώνης. 

Συμπέρασμα

Με βάση τις πληροφορίες που παρέχει ο αναφέρων/η αναφέρουσα, η Επιτροπή δεν είναι σε 
θέση να εντοπίσει παράβαση της οδηγίας για τους ζωολογικούς κήπους για τον ζωολογικό 
κήπο της Βαρκελώνης. Παράλληλα, δεν προσκομίστηκαν πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή του συστήματος έκδοσης αδειών και ελέγχου από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για 
τον ζωολογικό κήπο της Βαρκελώνης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να λάβει 
περαιτέρω μέτρα σε αυτό το στάδιο. 

Εντούτοις, εάν η Επιτροπή λάβει εμπεριστατωμένα στοιχεία σχετικά με την απουσία ή την 
αποτυχία του συστήματος έκδοσης αδειών και ελέγχου για την εξασφάλιση συμμόρφωσης με 
τους στόχους της οδηγίας για τους ζωολογικούς κήπους στον ζωολογικό κήπο της 
Βαρκελώνη, θα λάβει όλα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει πλήρη συμμόρφωση με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
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