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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1354/2012, ko iesniedza Spānijas valstspiederīgais A. M. A., 
par apstākļiem un aprīkojumu Barselonas zooloģiskajā dārzā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka apstākļi Barselonas zooloģiskajā dārzā neatbilst 
standartiem un noteikumiem, kas paredzēti Padomes Direktīvā 1999/22/EK attiecībā uz 
savvaļas dzīvnieku turēšanu zooloģiskajos dārzos vai Padomes Regulā (EK) Nr. 338/97 par 
savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību. Lūgumraksta 
iesniedzējs apgalvo, ka Barselonas zooloģiskajā dārzā dzīvnieki tiek turēti nožēlojamos 
apstākļos, un pievieno 31 dokumentu, lai sniegtu pierādījumus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 27. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 19. decembrī

Padomes 1999. gada 29. marta Direktīva 1999/22/EK attiecībā uz savvaļas dzīvnieku turēšanu 
zooloģiskajos dārzos1 (Zooloģisko dārzu direktīva) tika pieņemta ar mērķi veicināt savvaļas 
dzīvnieku sugu aizsardzību un saglabāšanu, nostiprinot zooloģisko dārzu nozīmi bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanā. To paredzēts sasniegt, dalībvalstīm pieņemot pasākumus 
zooloģisko dārzu licencēšanai un pārbaudei, lai nodrošinātu, ka zooloģiskajos dārzos tiek 
ievēroti paredzētie saglabāšanas un aizsardzības pasākumi, tostarp pienācīga dzīvnieku 
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izmitināšana.
Galvenokārt katras dalībvalsts kompetentās iestādes ir atbildīgas par to, lai Zooloģisko dārzu 
direktīvas noteikumi tiktu pareizi piemēroti, tostarp uzraugot to atbilstību nosacījumiem, kas 
paredzēti katra zooloģiskā dārza licencē, lai nodrošinātu 3. panta prasību ievērošanu. 

Padomes Direktīva 1999/22/EK tika transponēta Spānijas tiesību aktos ar 27. oktobra 
Likumu Nr. 31/2003 par savvaļas dzīvnieku saglabāšanu zooloģiskajos dārzos. Komisija 
iepriekš ir ierosinājusi Zooloģisko dārzu direktīvas horizontālo īstenošanu Spānijā, kā 
rezultātā ir pieņemts Eiropas Savienības tiesas 2010. gada 9. decembra spriedums (lieta C-
340/09), ar ko Tiesa pasludināja, ka Spānija nav izpildījusi savas saistības attiecībā uz 
licencēšanu un pārbaudēm saskaņā ar Zooloģisko dārzu direktīvu. Lieta tika slēgta tikai pēc 
tam, kad Spānijas varas iestādes bija veikušas visus nepieciešamos pasākumus saistībā ar 
visām attiecīgajām zooloģiskajām iestādēm. Pašlaik Komisijai nav pierādījumu, ka Spānija 
nebūtu spējusi izpildīt savas horizontālās saistības attiecībā uz licencēšanu un pārbaudēm 
saskaņā ar Zooloģisko dārza direktīvu. 

Pašreizējais lūgumraksts jo īpaši attiecas uz Barselonas zooloģisko dārzu. Lūgumraksta 
iesniedzēja sniegtajā informācijā trūkst pārliecinošu pierādījumu, lai secinātu, ka apstākļi, 
kādos Barselonas zooloģiskajā dārzā tiek turēti savvaļas dzīvnieki, neatbilst atsevišķu sugu 
bioloģiskajām un saglabāšanas prasībām. Turklāt lūgumraksta iesniedzējs nepaskaidro, vai 
par šo situāciju ir informētas kompetentās valsts iestādes, lai tās varētu attiecīgi rīkoties 
nolūkā nodrošināt Zooloģisko dārzu direktīvas noteikumu pareizu piemērošanu saskaņā ar 
direktīvas 4. pantu. Nav sniegta nekāda informācija par licencēšanas un pārbaudes sistēmu, 
kas īstenota Barselonas zooloģiskajā dārzā. 

Secinājums

Pamatojoties uz lūgumraksta iesniedzēja sniegto informāciju, Komisijai nav iespējams 
noteikt, vai Barselonas zooloģiskajā dārzā ir pārkāpta Zooloģisko dārzu direktīva. Turklāt nav 
sniega nekāda informācija par valsts kompetento iestāžu īstenotu licencēšanas un uzraudzības 
sistēmu Barselonas zooloģiskajā dārzā. Tādēļ Komisija šajā posmā neplāno veikt nekādus 
turpmākus pasākumus. 

Tomēr, ja Komisija saņems jebkādus pienācīgi pamatotus pierādījumus, kas liecinās, ka 
licencēšanas un pārbaudes sistēma nav ieviesta vai arī to nav izdevies ieviest, lai nodrošinātu 
Barselonas zooloģiskā dārza atbilstību Zooloģisko dārzu direktīvas mērķiem, tā veiks visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību ES tiesību aktiem. 


