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1. Rezumatul petiției

Petiționarul denunță faptul că infrastructura de la grădina zoologică din Barcelona nu 
îndeplinește standardele și nu respectă dispozițiile Directivei 1999/22/CE a Consiliului 
privind animalele sălbatice din grădini zoologice sau pe cele ale Regulamentului (CE) 
nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul 
comerțului cu acestea. Petiționarul denunță faptul că animalele de la grădina zoologică din 
Barcelona sunt ținute în condiții deplorabile și atașează 31 de documente pentru a servi drept 
dovezi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 27 februarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 decembrie 2013

Directiva 1999/22/CE a Consiliului privind animalele sălbatice din grădini zoologice1

(Directiva grădini zoologice) a fost adoptată cu scopul de a promova protecția și conservarea 
speciilor de animale sălbatice prin consolidarea rolului grădinilor zoologice în conservarea 
biodiversității. Acest obiectiv trebuie să fie atins de către statele membre prin adoptarea unor 
măsuri de autorizare și inspectare a grădinilor zoologice, pentru a se asigura că acestea 
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respectă măsurile de conservare și de protecție prevăzute, inclusiv adăpostirea 
corespunzătoare a animalelor.

Responsabilitatea aplicării corecte a prevederilor Directivei grădini zoologice le revine în 
primul rând autorităților competente din cadrul fiecărui stat membru, aceasta presupunând 
inclusiv verificarea condițiilor prevăzute de fiecare autorizație de funcționare a grădinilor 
zoologice, cu scopul de a respecta prevederile articolului 3.  

Directiva 1999/22/CE a Consiliului a fost transpusă în legislația spaniolă prin Legea nr. 
31/2003 din 27 octombrie privind conservarea faunei sălbatice în grădinile zoologice. 
Comisia a monitorizat în trecut punerea în aplicare în plan intern a Directivei grădini 
zoologice în Spania, ceea ce avut drept consecință hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 
Europene din 9 decembrie 2010 (Cauza C-340/09), prin care aceasta a condamnat Spania 
pentru nerespectarea obligațiilor privind măsurile de autorizare și inspectare prevăzute de 
această directivă. Dosarul a fost închis numai după adoptarea de către autoritățile spaniole a 
tuturor măsurilor necesare privind totalitatea grădinilor zoologice vizate.  În prezent, Comisia 
nu deține niciun element de probă conform căruia Spania nu a respectat în plan intern 
obligațiile impuse de Directiva grădini zoologice privind autorizarea și inspectarea acestora.  

Această petiție se referă, în special, la grădina zoologică din Barcelona. Informațiile oferite de 
petiționar nu constituie elemente de probă solide pentru a stabili că, având în vedere condițiile 
în care sunt ținute animalele din grădina zoologică din Barcelona, nu sunt respectate cerințele 
biologice și de conservare pentru speciile individuale.  Mai mult decât atât, petiționarul nu 
precizează dacă această situație a fost adusă la cunoștința autorităților naționale competente, 
astfel încât acestea să ia măsurile necesare pentru a se asigura că prevederile Directivei 
grădini zoologice sunt aplicate în mod corect, în conformitate cu articolul 4 din această 
directivă. Nu au fost oferite informații privind sistemul de autorizare și inspectare pus în 
aplicare în cazul grădinii zoologice din Barcelona. 

Concluzie

Pe baza informațiilor oferite de petiționar, Comisia nu a putut stabili nerespectarea 
prevederilor Directivei grădini zoologice în cazul grădinii zoologice din Barcelona. Mai mult 
decât atât, nu au fost oferite informații privind punerea în aplicare a sistemului de autorizare și 
inspectare de către autoritățile naționale competente în cazul grădinii zoologice din Barcelona.  
Prin urmare, Comisia nu intenționează să adopte măsuri suplimentare în stadiul actual. 

Cu toate acestea, în cazul în care sunt aduse elemente de probă bine justificate, conform 
cărora nu a fost implementat un sistem de autorizare și inspectare, sau acesta nu a garantat 
respectarea obiectivelor prevăzute de Directiva grădini zoologice în cazul grădinii zoologice 
din Barcelona, Comisia va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea deplină a 
legislației europene. 


