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il-faċilitajiet taż-Żoo ta’ Barċellona

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jiddenunzja li l-faċilitajiet taż-Żoo ta’ Barċellona jilħqu l-istandards u d-
dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/22/KE dwar iż-żamma ta’ annimali 
selvaġġi fiż-żoo, jew fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ 
speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom. Il-petizzjonant 
jiddenunzja li l-annimali fiż-Żoo ta’ Barċellona qegħdin jinżammu f’kundizzjonijiet gravi, u 
jehmeż 31 dokument sabiex jipprovdi evidenza.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fis-27 ta’ Frar 2013. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni (l-
Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Diċembru 2013

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/22/KE tad-29 ta’ Marzu 1999 dwar iż-żamma ta’ annimali 
selvaġġi fiż-żoo1 (id-Direttiva dwar iż-Żoos) kienet adottata bil-għan li tippromwovi l-
protezzjoni u l-konservazzjoni tal-ispeċijiet ta’ annimali selvaġġi billi ssaħħaħ ir-rwol taż-
żoos fil-konservazzjoni tal-bijodiversità. Dan irid jinkiseb mill-Istati Membri li jadottaw 
miżuri għall-għoti tal-liċenzji u għall-ispezzjoni taż-żoos sabiex jiżguraw li ż-żoos jirrispettaw 
il-miżuri ta’ konservazzjoni u protezzjoni previsti li jinkludu akkomodazzjoni adegwata għall-
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annimali.

Primarjament hija r-responsabbiltà tal-awtoritajiet kompetenti f’kull Stat Membru li jiżguraw 
li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar iż-Żoos jiġu applikati b’mod korrett, inkluż permezz 
ta’ monitoraġġ tal-konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti f’kull liċenzja ta’ żoo biex jiġu 
infurzati r-rekwiżiti tal-Artikolu 3. 

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/22/KE ġiet trasposta fil-Liġi Spanjola bil-Liġi 31/2003 tas-
27 ta’ Ottubru dwar il-konservazzjoni tal-fawna selvaġġa fiż-żoos. Il-Kummissjoni 
preċedentement segwiet l-implimentazzjoni orizzontali tad-Direttiva dwar iż-Żoos fi Spanja, 
li wassal għas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea tad-9 ta’ Diċembru 2010 
(il-Każ C-340/09), li biha l-Qorti ddikjarat in-nuqqas ta’ Spanja li tissodisfa l-obbligi tagħha 
dwar l-għoti tal-liċenzji u l-ispezzjonijiet skont id-Direttiva dwar iż-Żoos. Il-każ ingħalaq biss 
wara l-adozzjoni mill-awtoritajiet Spanjoli tal-miżuri kollha meħtieġa fir-rigward taż-żoojiet 
kollha kkonċernati. Bħalissa, il-Kummissjoni m’għandha ebda evidenza ta’ xi nuqqas 
orizzonatali minn Spanja li tissodisfa l-obbligi tagħha dwar l-għoti tal-liċenzji u l-
ispezzjonijiet skont id-Direttiva dwar iż-Żoos. 

Il-petizzjoni attwali tikkonċerna b’mod partikolari ż-Żoo ta’ Barċellona. L-informazzjoni 
pprovduta mill-petizzjonant ma tipprovdix evidenza soda biex jiġi konkluż li l-kundizzjonijiet 
li skonthom jinżammu l-annimali fiż-żoo ta’ Barċellona ma jissodisfawx ir-rekwiżiti 
bijoloġiċi u ta’ konservazzjoni tal-ispeċijiet individwali. Barra minn hekk, il-petizzjonant ma 
jispjegax jekk din is-sitwazzjoni tressqitx għall-attenzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti sabiex huma jkunu jistgħu jieħdu l-azzjoni meħtieġa biex jiżguraw li d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar iż-Żoos tiġi applikata b’mod korrett, f’konformità mal-
Artikolu 4 tad-Direttiva. Ebda informazzjoni dwar is-sistema tal-għoti tal-liċenzji u l-
ispezzjoni implimentata għaż-żoo ta’ Barċellona ma ġiet ipprovduta. 

Konklużjoni

Fuq il-bażi tal-informazzjoni pprovduta mill-Petizzjonant, ma kienx possibbli għall-
Kummissjoni li tiddetermina ksur tad-Direttiva dwar iż-Żoos għaż-żoo ta’ Barċellona. Barra 
minn hekk, ebda informazzjoni ma ġiet ipprovduta dwar l-implimentazzjoni tas-sistema tal-
għoti tal-liċenzji u l-monitoraġġ mill-awtoritajiet nazzjonali kompetenti għaż-Żoo ta’ 
Barċellona. Għaldaqstant, il-Kummissjoni m’għandha l-ħsieb li tadotta ebda miżura ulterjuri 
f’dan l-istadju. 

Madankollu, jekk il-Kummissjoni tirċievi kwalunkwe evidenza sostanzjata tajjeb tan-nuqqas 
jew il-funzjonament ħażin tas-sistema tal-għoti tal-liċenzi u l-ispezzjoni biex tiġi żgurata 
konformità mal-għanijiet tad-Direttiva dwar iż-Żoos fiż-Żoo ta’ Barċellona, din tieħu 
kwalunkwe miżura meħtieġa biex tiżgura konformità sħiħa mal-leġiżlazzjoni Ewropea. 


