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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1354/2012 dėl Barselonos zoologijos sodo įrenginių, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis A. M. A.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad Barselonos zoologijos sode naudojami įrenginiai neatitinka 
Tarybos direktyvos 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos soduose ar Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų 
prekybą standartų ir nuostatų. Jis praneša, kad Barselonos zoologijos sode gyvūnai laikomi 
apgailėtinomis sąlygomis, ir prideda 31 dokumentą, kuriuose pateikiami atitinkami įrodymai.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. vasario 27 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. gruodžio 19 d.

„1999 m. kovo 29 d. Tarybos direktyva 1999/22/EB dėl laukinių gyvūnų laikymo zoologijos 
soduose1 (Zoologijos sodų direktyva) buvo priimta siekiant skatinti laukinių gyvūnų rūšių 
apsaugą ir išsaugojimą stiprinant zoologijos sodų vaidmenį saugant biologinę įvairovę. To turi 
siekti valstybės narės, priimdamos priemones, skirtas leidimams išduoti ir zoologijos sodams 
tikrinti, taip siekiant užtikrinti, kad zoologijos sodai paisytų numatytų išsaugojimo ir apsaugos 
priemonių, įskaitant tinkamas gyvūnų laikymo sąlygas.
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Visų pirma atsakomybė užtikrinti, kad Zoologijos sodų direktyvos nuostatos būtų taikomos 
teisingai, įskaitant stebėjimą, kaip laikomasi kiekvieno zoologijos sodo leidimuose nustatytų 
sąlygų, kad būtų vykdomi 3 straipsnyje numatyti reikalavimai, tenka kiekvienos valstybės 
narės kompetentingoms valdžios institucijoms.
Tarybos direktyva 1999/22/EB į Ispanijos teisę perkelta spalio 27 d. Įstatymu Nr. 31/2003 dėl 
laukinių gyvūnų išsaugojimo zoologijos soduose. Pirmiau Komisija siekė, kad Ispanijoje būtų 
horizontaliai įgyvendinta Zoologijos sodų direktyva, todėl 2010 m. gruodžio 9 d. buvo 
priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas (Byla Nr. C-340/09), kuriuo 
Teisingumo Teismas paskelbė, kad Ispanija nesilaiko savo įsipareigojimų dėl leidimų 
išdavimo ir tikrinimo, kaip numatyta Zoologijos sodų direktyvoje. Byla baigta nagrinėti tik 
Ispanijos valdžios institucijoms priėmus visas reikiamas priemones dėl visų susijusių 
zoologijos sodų. Dabar Komisija neturi jokių įrodymų, kad Ispanija horizontaliu lygmeniu 
nesilaikė savo įsipareigojimų dėl leidimų išdavimo ir tikrinimo, kaip numatyta Zoologijos 
sodų direktyvoje.

Ši peticija susijusi konkrečiai su Barselonos zoologijos sodu. Peticijos pateikėjo pateiktoje 
informacijoje nėra rimtų įrodymų, pagal kuriuos būtų galima daryti išvadą, kad sąlygos, 
kuriomis Barselonos zoologijos sode laikomi gyvūnai, neatitinka konkrečioms rūšims keliamų 
biologinių ir išsaugojimo reikalavimų. Be to, peticijos pateikėjas nepaaiškina, ar į šį atvejį 
buvo atkreiptas kompetentingų nacionalinės valdžios institucijų dėmesys, kad jos pagal 
direktyvos 4 straipsnį galėtų imtis reikiamų veiksmų ir užtikrinti, kad Zoologijos sodų 
direktyvos nuostatos būtų taikomos teisingai. Nebuvo pateikta jokios informacijos apie 
leidimų išdavimo ir tikrinimo sistemos įgyvendinimą Barselonos zoologijos sode.

Išvada

Remdamasi peticijos pateikėjo pateikta informacija Komisija negalėjo nustatyti Zoologijos 
sodų direktyvos pažeidimo Barselonos zoologijos sode. Be to, nebuvo pateikta jokios 
informacijos, ar kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos Barselonos zoologijos sode 
įgyvendino leidimų išdavimo ir stebėjimo sistemą. Todėl šiuo etapu Komisija neketina priimti 
tolesnių priemonių.

Vis dėlto, jei Komisija gaus kokių nors neginčijamų įrodymų, kad Barselonos zoologijos sode 
nepakankamai gerai veikia leidimų išdavimo ir tikrinimo sistema, kuria būtų užtikrinama, kad 
bus siekiama Zoologijos sodų direktyvos tikslų, arba kad šios sistemos nėra, Komisija imsis 
visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi Europos Sąjungos teisės 
aktų.“


