L 94/24

EL

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

9. 4. 1999

Ο∆ΗΓΙΑ 1999/22/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 29ηr Μαρτου 1999
για τη διατρηση γριων ζων στουr ζωολογικοr κπουr
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
την πρταση τηr Επιτροπr,
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (1),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Γ τηr συνθκηr (2),
Εκτιµνταr:
τι ο κανονισµr (ΕΟΚ) αριθ. 338/97 του Συµβουλου, τηr
9ηr ∆εκεµβρου 1996, για την προστασα των ειδν γριαr
πανδαr και χλωρδαr µε τον λεγχο του εµπορου τουr (3),
απαιτε αποδεικτικ στοιχεα για την παρξη κατλληλων
εγκαταστσεων για τη διαβωση και τη φροντδα ζντων
ζων πολλν ειδν πριν επιτραπε η εισαγωγ τουr στην
Κοιντητα· τι ο εν λγω κανονισµr απαγορεει την, για
εµπορικοr σκοποr, κθεση στο κοιν ζων ειδν που
αναφρονται στο παρρτηµα Α, εκτr απ ειδικr εξαιρσειr που χορηγονται για σκοποr εκπαδευσηr, ρευναr 
αναπαραγωγr·
τι η οδηγα 79/409/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 2αr Απριλου 1979, περ τηr διατηρσεωr των αγρων πτηνν (4) και
η οδηγα 92/43/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 21ηr Μαου 1992,
για τη διατρηση των φυσικν οικοτπων και τηr γριαr
πανδαr και χλωρδαr (5), απαγορεουν την αιχµαλωσα και
τη διατρηση, καθr και την εµπορα µεγλου αριθµο
ειδν, εν επιτρπονται εξαιρσειr για ειδικοr λγουr,
πωr η ρευνα και η εκπαδευση, η ανανωση του πληθυσµο των ζων, και η επαναεισαγωγ των ειδν και η
αναπαραγωγ τουr·
τι η ορθ εφαρµογ τηr υφιστµενηr και µελλοντικr
κοινοτικr νοµοθεσαr για τη διατρηση τηr γριαr πανδαr και η ανγκη να εξασφαλισθε τι οι ζωολογικο κποι
επιτελον αποτελεσµατικ το σηµαντικ τουr ργο για τη
διατρηση των ειδν, την εκπαδευση του κοινο, και την
επιστηµονικ ρευνα, καθιστον απαρατητη την
καθιρωση κοινr βσηr για τη νοµοθεσα των κρατν
(1) ΕΕ C 204 τηr 15.7.1996, σ. 63.
(2) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 29ηr Ιανουαρου
1998 (ΕΕ C 56 τηr 23.2.1998, σ. 34), κοιν θση του Συµβουλου, τηr 20r Ιουλου 1998 (ΕΕ C 364 τηr 25.11.1998, σ. 9)
και απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 10ηr Vεβρουαρου 1999 (δεν χει ακµα δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα).
3) ΕΕ L 61 τηr 3.3.1997, σ. 1· κανονισµr πωr τροποποιθηκε
(
τελευταα απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 2307/97 τηr Επιτροπr
(ΕΕ L 325 τηr 27.11.1997, σ. 1).
(4) ΕΕ L 103 τηr 25.4.1979, σ. 1· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/49/ΕΚ τηr Επιτροπr (ΕΕ L 223 τηr
13.8.1997, σ. 9).
(5) ΕΕ L 206 τηr 22.7.1992, σ. 7· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/62/ΕΚ (ΕΕ L 305 τηr 8.11.1997, σ. 42).

µελν σον αφορ τη χοργηση δειαr και την επιθερηση
των ζωολογικν κπων, τη διατρηση ζων στουr ζωολογικοr κπουr, την κατρτιση του προσωπικο και την εκπαδευση των επισκεπτν·
τι απαιτεται δρση σε κοινοτικ εππεδο στε να υπρξουν ζωολογικο κποι σε λη την Κοιντητα που θα
συµβλουν στη διατρηση τηr βιολογικr ποικιλτηταr
σµφωνα µε την υποχρωση τηr Κοιντηταr να θεσπσει
µτρα για την εκτr φυσικο οικοτπου διατρηση,
σµφωνα µε το ρθρο 9 τηr σµβασηr για τη βιολογικ
ποικιλτητα·
τι ορισµνοι οργανισµο, πωr η Ευρωπαϊκ νωση Ζωολογικν Κπων και Ενυδρεων, κατρτισαν κατευθυντριεr
γραµµr για τη φροντδα και τη διαβωση των ζων σε
ζωολογικοr κπουr, οι οποεr θα µποροσαν, ανλογα µε
την περπτωση, να συµβλουν στην κατρτιση και στη
θσπιση εθνικν προδιαγραφν,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Στχοr
Στχοr τηr παροσαr οδηγαr εναι η προστασα τηr γριαr
πανδαr και τηr βιολογικr ποικιλτηταr, προβλπονταr τη
θσπιση µτρων εκ µρουr των κρατν µελν για την
παροχ αδεαr και την επιθερηση των ζωολογικν κπων
στην Κοιντητα, ενισχονταr κατ’ αυτν τον τρπο το ρλο
των ζωολογικν κπων στη διατρηση τηr βιοπολυµορφαr.
ρθρο 2
Ορισµr
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, ωr «ζωολογικο
κποι» νοονται λεr οι µνιµεr εγκαταστσειr που
φυλσσονται ζα γριων ειδν για να επιδεικνονται στο
κοιν για επτ  περισστερεr ηµρεr το χρνο, εκτr των
τσρκων, των καταστηµτων πωλσεωr οικιακν ζων, και
των εγκαταστσεων τιr οποεr τα κρτη µλη απαλλσουν
απ τιr απαιτσειr τηr παροσαr οδηγαr για το λγο τι
δεν επιδεικνουν σηµαντικ αριθµ ζων  ειδν στο
κοιν και τι η εξαρεση δεν υπονοµεει τουr στχουr τηr
παροσαr οδηγαr.
ρθρο 3
Απαιτσειr που ισχουν για τουr ζωολογικοr κπουr
Τα κρτη µλη θεσπζουν µτρα δυνµει των ρθρων 4, 5, 6
και 7, προκειµνου να εξασφαλσουν τι οι ζωολογικο
κποι εφαρµζουν τα ακλουθα µτρα διατρησηr:
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 συµµετοχ σε ρευνα, εφσον αποβανει σε φελοr τηr
διατρησηr του εδουr και/ κατρτιση σε συναφεr
ειδικr δεξιτητεr στον τοµα τηr διατρησηr, και/
ανταλλαγ πληροφοριν σχετικ µε τη διατρηση του
εδουr και/, που αυτ εναι σκπιµο, αναπαραγωγ
υπ συνθκεr αιχµαλωσαr, ανανωση του πληθυσµο
των ζων  επαναεισαγωγ των ειδν στη φση,
 προθηση τηr εκπαδευσηr και τηr συνειδητοποησηr
του κοινο σον αφορ τη διατρηση τηr βιοπολυµορφαr, ιδιατερα µε την παροχ πληροφοριν για τα εδη
που εκτθενται και για τουr φυσικοr τουr οικτοπουr,
 συνθκεr διαβωσηr των ζων που ικανοποιον τιr βιολογικr απαιτσειr των διαφρων ειδν και τιr απαιτσειr σον αφορ τη διατρησ τουr, µεταξ λλων
προβλπονταr ειδικ για το κθε εδοr εµπλουτισµ των
χρων εγκλεισµο τουr και διατρηση υψηλο επιπδου
ζωοτεχναr µε ανεπτυγµνο πργραµµα προληπτικr και
θεραπευτικr κτηνιατρικr αγωγr και διατροφr,
 φροντδα για τη µη διαφυγ των ζων, προr αποτροπ
ενδεχµενων οικολογικν απειλν σε βροr αυτχθονων ειδν, και παρεµπδιση τηr εισαγωγr εξωτερικν επιβλαβν ζων και παραστων,
 τρηση ενηµερωµνων αρχεων τηr συλλογr του ζωολογικο κπου, κατλληλων για τα εδη που καταγρφονται.
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α) παει να λειτουργε για το κοιν κατπιν εντολr τηr
αρµδιαr αρχr και/
β) συµµορφνεται µε τιr ενδεδειγµνεr απαιτσειr που επιβλλονται απ την αρµδια αρχ, στε να εξασφαλιστε
τι πληρονται οι προϋποθσειr παροχr αδεαr.
Εν οι απαιτσειr αυτr δεν πληρωθον εντr ενδεδειγµνηr περιδου, η οποα καθορζεται απ τιr αρµδιεr
αρχr και δεν υπερβανει τα δο τη, η αρµδια αρχ
αφαιρε  τροποποιε την δεια και κλενει το ζωολογικ
κπο  τµµα του.

ρθρο 5
Οι απαιτσειr για την παροχ δειαr που ορζονται στο
ρθρο 4 δεν εφαρµζονται ταν να κρτοr µλοr µπορε
να αποδεξει κατ ικανοποιητικ για την επιτροπ τρπο
τι επιτυγχνονται οι στχοι τηr παροσαr οδηγαr, πωr
ορζεται στο ρθρο 1, και πληρονται οι απαιτσειr που
πρπει να εφαρµζονται για ζωολογικοr κπουr που ορζονται στο ρθρο 3, η δε συµµρφωση προr αυτr διατηρεται συνεχr µσω συστµατοr ρυθµσεων και καταγραφr.
να ττοιο σστηµα θα πρπει, µεταξ λλων, να περιχει
διατξειr σχετικ µε την επιθερηση και το κλεσιµο των
ζωολογικν κπων, αντστοιχεr προr τιr διατξειr του ρθρου 4 παργραφοι 4 και 5.

ρθρο 4
δεια και επιθερηση
1.
Τα κρτη µλη θεσπζουν µτρα για την παροχ
αδεαr και την επιθερηση υφισταµνων και νων ζωολογικν κπων, προκειµνου να εξασφαλσουν τι τηρονται
οι διατξειr του ρθρου 3.
2.
Κθε ζωολογικr κποr πρπει να διαθτει δεια
εντr τεσσρων ετν απ την ναρξη ισχοr τηr παροσαr
οδηγαr , στην περπτωση νων ζωολογικν κπων, πριν
ανοξουν για το κοιν.
3.
Κθε δεια περιχει ρουr για την επιβολ των
απαιτσεων του ρθρου 3. Η συµµρφωση µε τουr ρουr
παρακολουθεται, µεταξ λλων, µε τακτικ επιθερηση
και λαµβνονται τα κατλληλα µτρα για να εξασφαλιστε
αυτ η συµµρφωση.
4.
Πριν απ τη χοργηση, την απρριψη, την παρταση
τηr διρκειαr τηr αδεαr  τη σηµαντικ τροποποιησ τηr,
οι αρµδιεr αρχr των κρατν µελν προβανουν σε
επιθερηση για να εξακριβνεται αν τηρονται  χι οι
προϋποθσειr παροχr αδεαr  οι προτεινµενεr προϋποθσειr παροχr αδεαr.
5.
Αν ο ζωολογικr κποr δεν διαθτει δεια σµφωνα
µε παροσα οδηγα  δεν πληρονται οι προϋποθσειr
παροχr αδεαr, ο ζωολογικr κποr  τµµα του:

ρθρο 6
Κλεσιµο ζωολογικν κπων
Στην περπτωση που ναr ζωολογικr κποr  τµµα του
κλεσει, η αρµδια αρχ εξασφαλζει τι η µεταχεριση  η
διθεση των ζων πληρον τουr ρουr που κρνονται
κατλληλοι απ το κρτοr µλοr να συνδουν µε τουr
σκοποr και τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr.

ρθρο 7
Αρµδιεr αρχr
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, οι αρµδιεr αρχr
ορζονται απ τα κρτη µλη.

ρθρο 8
Κυρσειr
Τα κρτη µλη καθορζουν τιr κυρσειr που θα επιβλλονται σε περπτωση παρβασηr των διατξεων εθνικο
δικαου που θεσπζονται σµφωνα µε την παροσα οδηγα.
Οι κυρσειr θα πρπει να εναι αποτελεσµατικr, αναλογικr και αποτρεπτικr.
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ρθρο 9

ρθρο 10

Εφαρµογ

ναρξη ισχοr

1.
Τα κρτη µλη θτουν σε ισχ τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr για να συµµορφωθον προr την παροσα οδηγα χι αργτερα απ τιr 9
Απριλου 2002. Ενηµερνουν αµσωr την Επιτροπ σχετικ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσιευσ τουr. Οι λεπτοµρειεr για την αναφορ αυτ θεσπζονται απ τα
κρτη µλη.
2.
Τα κρτη µλη γνωστοποιον στην Επιτροπ τα κεµενα των κυριοτρων διατξεων εσωτερικο δικαου που
θεσπζουν στο πεδο που διπεται απ την παροσα οδηγα.

Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 11
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 29 Μαρτου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδροr
F. MÜNTEFERING

