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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1354/2012, ktorú predkladá A.M.A., španielsky štátny občan, 
o zariadeniach Barcelonskej zoologickej záhrady

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície ostro kritizuje skutočnosť, že zariadenia Barcelonskej zoologickej 
záhrady nespĺňajú normy a ustanovenia uvedené v smernici Rady 1999/22/ES o chove voľne 
žijúcich živočíchov v zoologických záhradách či nariadení Rady (ES) č. 338/97 o ochrane 
druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi. Predkladateľ petície 
upozorňuje, že zvieratá v Barcelonskej zoologickej záhrade sú držané v odsúdeniahodných 
podmienkach, a na dôkaz toho prikladá 31 dokumentov.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 27. februára 2013. Parlament požiadal Komisiu o 
poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 19. decembra 2013

Cieľom prijatia smernice 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov 
v zoologických záhradách1 (smernica o zoologických záhradách) bolo podporiť ochranu 
a zachovanie voľne žijúcich zvierat posilnením úlohy zoologických záhrad v rámci ochrany 
biodiverzity. Stanovený cieľ majú dosiahnuť členské štáty prijatím opatrení týkajúcich sa 
udeľovania licencií a kontrol zoologických záhrad a zaistiť tak, aby zoologické záhrady 
dodržiavali uvedené ochranné opatrenia vrátane primeraného umiestnenia zvierat.
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Za zabezpečenie správneho vykonávania ustanovení smernice o zoologických záhradách 
zodpovedajú v prvom rade príslušné orgány jednotlivých členských štátov, a to aj sledovaním, 
či sa dodržiavajú podmienky stanovené v licencii každej zoologickej záhrady, ktorými sa 
presadzujú požiadavky článku 3. 

Smernica Rady 1999/22/ES bola do španielskeho právneho poriadku transponovaná zákonom 
31/2003 z 27. októbra o ochrane voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách.  
Komisia sa už v minulosti zaoberala horizontálnym vykonávaním smernice o zoologických 
záhradách v Španielsku, výsledkom čoho bol rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 9. 
decembra 2010 (vec C-340/09), ktorým súd rozhodol, že Španielsko zanedbalo plnenie 
svojich povinností ohľadom licencií a kontrol podľa smernice o zoologických záhradách. 
Tento prípad bol uzavretý až po tom, čo španielske orgány prijali všetky potrebné opatrenia 
v súvislosti so všetkými predmetnými zoologickými záhradami. V súčasnosti Komisia nemá 
žiadne dôkazy o tom, že by Španielsko na horizontálnej úrovni zanedbávalo plnenie svojich 
povinností ohľadom licencií a kontrol podľa smernice o zoologických záhradách. 

Táto petícia sa týka najmä zoologickej záhrady v Barcelone. Informácie, ktoré predkladateľ 
petície predložil, neposkytujú spoľahlivé dôkazy, na základe ktorých by bolo možné usúdiť, 
že podmienky chovu zvierat v Barcelonskej zoologickej záhrade nespĺňajú biologické 
požiadavky a požiadavky ochrany jednotlivých druhov. Predkladateľ petície okrem toho 
neobjasnil, či boli na túto situáciu upozornené príslušné vnútroštátne orgány, aby mohli prijať 
potrebné kroky na zabezpečenie správneho uplatňovania ustanovení smernice o zoologických 
záhradách v súlade s článkom 4 tejto smernice. Predkladateľ neposkytol žiadne informácie 
o licenčnom a kontrolnom systéme uplatňovanom v prípade Barcelonskej zoologickej 
záhrady. 

Záver

Na základe informácií, ktoré poskytol predkladateľ petície, Komisia nebola schopná zistiť 
porušenie smernice o zoologických záhradách Barcelonskou zoologickou záhradou. Okrem 
toho neboli poskytnuté informácie o tom, akým spôsobom príslušné vnútroštátne orgány 
uplatňujú licenčný a monitorovací systém v prípade zoologickej záhrady v Barcelone. 
Komisia preto v tomto štádiu neplánuje prijať žiadne ďalšie opatrenia. 

Ak však Komisii budú doručené riadne podložené dôkazy o tom, že sa licenčný a kontrolný 
systém na zabezpečenie dodržiavania cieľov smernice o zoologických záhradách v prípade 
zoologickej záhrady v Barcelone neuplatňuje alebo že sa uplatňuje neúspešne, Komisia príjme 
všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie úplného dodržiavania právneho poriadku 
Európskej únie. 


