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Betreft: Verzoekschrift 1354/2012, ingediend door A.M.A. (Spaanse nationaliteit), 
over de faciliteiten van de Zoo van Barcelona

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener stelt aan de kaak dat de faciliteiten van de Zoo van Barcelona niet voldoen aan de 
normen en bepalingen vastgesteld in Richtlijn 1999/22/EG van de Raad betreffende het 
houden van wilde dieren in dierentuinen, of Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake 
de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer. Indiener keurt het ten zeerste af dat de dieren in de Zoo van 
Barcelona in jammerlijke omstandigheden worden gehouden en voegt als bewijs hiervan 
31 documenten toe.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 27 februari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 december 2013

Richtlijn 1999/22/EG van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het houden van wilde 
dieren in dierentuinen1 (de dierentuinenrichtlijn) was aangenomen om de bescherming en het 
behoud van wilde diersoorten te bevorderen door versterking van de rol van dierentuinen bij 
het in stand houden van de biodiversiteit. Deze doelstelling moet worden bereikt door ervoor 
te zorgen dat lidstaten maatregelen aannemen inzake vergunningen voor en de inspectie van 
dierentuinen om te garanderen dat de dierentuinen de vastgestelde behouds- en 
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beschermingsmaatregelen, met inbegrip van een passende huisvesting voor de dieren, 
naleven.

Het is hoofdzakelijk de verantwoordelijkheid van de bevoegde instanties in elke lidstaat om 
ervoor te zorgen dat de bepalingen van de dierentuinenrichtlijn correct worden toegepast, 
inclusief het toezicht van de naleving van de voorwaarden vastgelegd in elke 
dierentuinvergunning die ervoor moeten zorgen dat aan de eisen van artikel 3 wordt voldaan.

Richtlijn 1999/22/EG van de Raad werd omgezet in Spaans recht door Wet 31/2003 van 
27 oktober betreffende het behoud van wilde dieren in dierentuinen.  De Commissie heeft 
eerder de horizontale uitvoering van de dierenrichtlijn in Spanje nagestreefd, wat leidde tot 
het arrest van het Europees Hof van Justitie van 9 december 2010 (Zaak C-340/09), waarin 
het Hof verklaarde dat Spanje zijn verplichtingen inzake vergunningen en inspecties krachtens 
de dierentuinenrichtlijn niet is nagekomen. De zaak werd gesloten nadat de Spaanse instanties 
alle noodzakelijke maatregelen betreffende alle betrokken dierentuinen hadden genomen. De 
Commissie heeft momenteel geen bewijs van enige horizontale gebreken vanwege Spanje ten 
aanzien van het nakomen van zijn verplichtingen inzake vergunningen en inspecties krachtens 
de dierentuinenrichtlijn.

Het huidige verzoekschrift betreft in het bijzonder de Zoo van Barcelona. De informatie 
verstrekt door indiener geeft geen concreet bewijs dat doet besluiten dat de omstandigheden 
waarin dieren worden gehouden in de Zoo van Barcelona niet voldoen aan de biologische 
behoeften en de behoeften inzake behoud van iedere soort. Voorts licht indiener niet toe of de 
situatie is gesignaleerd aan de nationale bevoegde instanties zodat zij de noodzakelijke actie 
kunnen ondernemen om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de dierentuinrichtlijn correct 
worden toegepast conform artikel 4 van de richtlijn. Er werd geen informatie verstrekt over 
het systeem voor vergunningen en inspecties in de Zoo van Barcelona.

Conclusie

Op grond van de informatie verstrekt door indiener is het voor de Commissie niet mogelijk 
gebleken om een inbreuk op de dierentuinenrichtlijn vast te stellen vanwege de Zoo van 
Barcelona. Voorts werd geen informatie verstrekt over de uitvoering van het systeem voor 
vergunningen en toezicht door de nationale bevoegde instanties van de Zoo van Barcelona. 
Daarom stelt de Commissie op dit moment geen andere maatregelen in het vooruitzicht.

Als de Commissie toch nog grondig bewijs zou ontvangen van het ontbreken van of een 
gebrek aan het systeem voor vergunningen en inspecties dat moet zorgen voor naleving van 
de doelstellingen van de dierentuinrichtlijn in de Zoo van Barcelona, zou zij alle 
noodzakelijke maatregelen nemen om een volledige naleving van de Europese wetgeving te 
bereiken.


