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Przedmiot: Petycja 1354/2012, którą złożył A.M.A. (Hiszpania), w sprawie 
infrastruktury w ogrodzie zoologicznym w Barcelonie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję skarży się, że infrastruktura w ogrodzie zoologicznym w Barcelonie nie 
jest zgodna z normami ani z przepisami zawartymi w dyrektywie Rady 1999/22/WE 
dotyczącej trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych czy w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu 
nimi. Składający petycję donosi, że zwierzęta w ogrodzie zoologicznym w Barcelonie są 
przetrzymywane w strasznych warunkach i załącza na dowód tego 31 dokumentów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 27 lutego 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 19 grudnia 2013 r.

Dyrektywę Rady 1999/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotyczącą trzymania dzikich zwierząt 
w ogrodach zoologicznych1 (dyrektywę w sprawie ogrodów zoologicznych) przyjęto w celu 
wspierania ochrony i zachowania gatunków dzikich zwierząt poprzez wzmocnienie roli 
ogrodów zoologicznych w procesie zachowania różnorodności biologicznej. Państwa 
członkowskie realizują ten cel, przyjmując środki związane z wydawaniem licencji na 
prowadzenie ogrodów zoologicznych i przeprowadzaniem ich inspekcji, tak aby dopilnować 
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Dz.U. L 94 z 9.4.1999, s. 24–26.



PE527.877v01-00 2/3 CM\1015851PL.doc

PL

przestrzegania przez nie zasad zachowania gatunków i ochrony dzikich zwierząt, w tym zasad 
dotyczących odpowiednich warunków przetrzymywania zwierząt.

Do zadań przede wszystkim właściwych organów w poszczególnych państwach 
członkowskich należy zapewnienie prawidłowej realizacji przepisów dyrektywy w sprawie 
ogrodów zoologicznych, m.in poprzez monitorowanie zgodności z warunkami wyznaczonymi 
w każdej licencji na prowadzenie ogrodu zoologicznego w celu egzekwowania zgodności z 
wymogami art. 3.

Dyrektywa Rady 1999/22/WE została transponowana do prawa hiszpańskiego ustawą 
krajową 31/2003 z dnia 27 października dotyczącą zachowania gatunków dzikiej fauny w 
ogrodach zoologicznych. Komisja już wcześniej zajmowała się sprawą horyzontalnego 
wdrożenia dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych w Hiszpanii, co doprowadziło do 
wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 2010 r. (sprawa 
C-340/09), w którym Trybunał stwierdził uchybienie przez Hiszpanię zobowiązaniom 
państwa członkowskiego dotyczącym udzielania licencji na prowadzenie ogrodów 
zoologicznych i przeprowadzania ich inspekcji zgodnie z dyrektywą w sprawie ogrodów 
zoologicznych. Sprawa została zamknięta dopiero po przyjęciu przez hiszpańskie władze 
wszystkich niezbędnych środków dotyczących wszystkich uwzględnionych w tym 
postępowaniu ogrodów zoologicznych. Obecnie Komisja nie dysponuje żadnymi dowodami 
uchybienia przez Hiszpanię w wymiarze horyzontalnym zobowiązaniom w zakresie 
udzielania licencji na prowadzenie ogrodów zoologicznych i przeprowadzania ich inspekcji 
zgodnie z dyrektywą w sprawie ogrodów zoologicznych.

Przedmiotowa petycja dotyczy w szczególności ogrodu zoologicznego w Barcelonie. 
Informacje przedstawione przez składającego petycję nie dostarczają jednoznacznych 
dowodów pozwalających stwierdzić, że warunki przetrzymywania zwierząt w ogrodzie 
zoologicznym w Barcelonie nie spełniają biologicznych i ochronnych wymagań dotyczących 
poszczególnych gatunków zwierząt. Ponadto składający petycję nie wyjaśnił, czy sprawa ta 
została zgłoszona właściwym organom krajowym, tak aby mogły one podjąć niezbędne kroki 
w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów dyrektywy w sprawie ogrodów 
zoologicznych, zgodnie z art. 4 tej dyrektywy. Nie przedstawiono żadnych informacji 
dotyczących systemu udzielania licencji na prowadzenie ogrodów zoologicznych i 
przeprowadzania ich inspekcji, z którego skorzystano w przypadku ogrodu zoologicznego w 
Barcelonie.

Wnioski

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję Komisja nie była w stanie 
stwierdzić naruszenia dyrektywy w sprawie ogrodów zoologicznych przez ogród zoologiczny 
w Barcelonie. Ponadto nie przedstawiono żadnych informacji dotyczących wykorzystania 
systemu udzielania licencji na prowadzenie ogrodów zoologicznych i przeprowadzania ich 
inspekcji przez stosowne organy krajowe w przypadku ogrodu zoologicznego w Barcelonie. 
Dlatego też Komisja nie zamierza podejmować na tym etapie żadnych dalszych kroków.

Niemniej jednak jeśli Komisja otrzyma jakiekolwiek dobrze udokumentowane dowody 
niezastosowania lub nieprawidłowego zastosowania systemu udzielania licencji na 
prowadzenie ogrodów zoologicznych i przeprowadzania ich inspekcji w celu zapewnienia 
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zgodności ogrodu zoologicznego w Barcelonie z wymogami dyrektywy w sprawie ogrodów 
zoologicznych, podejmie ona wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia pełnej zgodności
z prawodawstwem UE.


