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Tárgy: A.M.A. spanyol állampolgár által benyújtott 1354/2012. számú petíció a 
barcelonai állatkert létesítményeiről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja, hogy a barcelonai állatkert létesítményei nem felelnek meg a 
vadon élő állatok állatkertben tartásáról szóló 1999/22/EK, illetve a vadon élő állat- és 
növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 
338/97/EK tanácsi irányelvben foglalt előírásoknak és rendelkezéseknek. A petíció benyújtója 
kifogásolja, hogy a barcelonai állatkertben tartott állatok nagyon rossz körülmények között 
élnek, és bizonyítékul csatol 31 dokumentumot.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. február 27. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. december 19.

A vadon élő állatok állatkertben tartásáról szóló, 1999. március 29-i 1999/22/EK tanácsi 
irányelv1 („az állatkert-irányelv”) elfogadásának célja az volt, hogy az állatkertek biológiai 
sokféleség megőrzésében betöltött szerepének megerősítése által elősegítse a vadon élő 
állatfajok védelmét és megőrzését. Ezt a tagállamoknak kell megvalósítaniuk az állatkertek 
engedélyezésére és ellenőrzésére vonatkozó intézkedések elfogadásával, annak biztosítása 

                                               
1

HL L 94., 1999.4.9., 24–26. o.



PE527.877v01-00 2/2 CM\1015851HU.doc

HU

érdekében, hogy az állatkertek tiszteletben tartsák az előirányzott megőrzési és védelmi 
intézkedéseket, beleértve az állatok megfelelő elhelyezését is.

Elsősorban az egyes tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságainak feladata, hogy 
biztosítsák az állatkert-irányelv rendelkezéseinek helyes alkalmazását, többek között az egyes 
állatkertek engedélyében meghatározott körülmények megfelelőségének ellenőrzésével, 
ezáltal az irányelv 3. cikke szerinti előírások betartatásával. 

Az 1999/22/EK tanácsi irányelv spanyol jogba való átültetése a vadon élő állatok állatkertben 
tartásáról szóló 2003. október 27-i 2003/31. törvénnyel történt meg. A Bizottság már 
folytatott eljárást az állatkert-irányelv Spanyolország általi horizontális végrehajtásával 
kapcsolatban, amely az Európai Unió Bíróságának a C-340/09. sz. ügyben hozott, 2010. 
december 9-i ítéletével zárult, amelyben a Bíróság kimondta, hogy Spanyolország nem tett 
eleget az állatkert-irányelv szerinti, az állatkertek engedélyezésével és ellenőrzésével 
kapcsolatos kötelezettségeinek. Az ügy lezárására csupán azután került sor, hogy a spanyol 
hatóságok az érintett állatkerti létesítményekkel kapcsolatban minden szükséges intézkedést 
elfogadtak. A Bizottságnak jelenleg nincsenek a birtokában olyan bizonyítékok, amelyek 
alátámasztanák, hogy Spanyolország nem tett eleget az állatkert-irányelvben előírt 
horizontális engedélyezési és ellenőrzési kötelezettségeinek. 

Ez a petíció kifejezetten a barcelonai állatkertre vonatkozik. A petíció benyújtója által közölt 
információ nem támasztja alá kellőképpen, hogy a barcelonai állatkertben élő állatok tartási 
körülményei ne felelnének meg az egyes fajok biológiai és védelmi szükségleteinek. 
Ezenkívül a petíció benyújtója nem fejti ki, hogy a helyzetre felhívták-e a nemzeti illetékes 
hatóságok figyelmét, hogy azok megtehessék a szükséges lépéseket annak biztosítása 
érdekében, hogy az állatkert-irányelv rendelkezéseit az irányelv 4. cikkének megfelelően, 
helyesen alkalmazzák. A petíció a barcelonai állatkerttel kapcsolatban alkalmazott 
engedélyezési és ellenőrzési rendszerről semmilyen információval nem szolgál. 

Következtetés

A petíció benyújtója által közölt információ alapján a Bizottság nem tudta megállapítani az 
állatkert-irányelv barcelonai állatkert általi megsértését. Ezenkívül a petíció nem tartalmazott 
információt arra vonatkozóan, hogy a nemzeti illetékes hatóságok milyen engedélyezési és 
ellenőrzési rendszert alkalmaznak a barcelonai állatkerttel kapcsolatban. Ezért a Bizottság az 
ügy ezen szakaszában nem szándékozik további intézkedéseket tenni. 

Ha azonban megfelelően alátámasztott bizonyítékot kap az engedélyezési és ellenőrzési 
rendszer hiányára vagy olyan alkalmazására vonatkozóan, amely nem biztosítja, hogy a 
barcelonai állatkert eleget tegyen az állatkert-irányelv célkitűzéseinek, a Bizottság megteszi 
az európai jognak való megfelelés biztosításához szükséges intézkedéseket. 


