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Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1481/2012, внесена от Зузане Анценгрубер, с германско 
гражданство, относно боеве с кучета в Европа

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява загриженост относно нарастващата популярност 
на боевете с кучета в Европа, като твърди, че много кучета се отглеждат в Европа 
специално за тази цел и че дейността е изключително добре организиранa и 
финансиранa и се съпътства от мащабни незаконни залагания. Тя съответно 
настоятелно призовава европейските институции да не се крият зад съществуващото 
законодателство, което тя счита за недостатъчнo, а да го направят далеч по-строго и да 
гарантират, че то се прилага ефективно, така че да се сложи край на тази практика 
възможно най-скоро.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 30 април 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Забележки на Комисията
Член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз задължава Европейския 
съюз и неговите институции да държат изцяло сметка за изискванията за хуманно 
отношение към животните като същества с усещания, когато формулират и прилагат 
политиките в областта на селското стопанство, рибарството, транспорта, вътрешния 
пазар, научните изследвания, технологичното развитие и космическото пространство. 
Съответно е приет значителен обем нормативни актове на Съюза за защитата на 
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животните, отглеждани за селскостопански цели, и лабораторните животни. 
Европейската комисия отдава голямо значение на хуманното отношение към 
животните. При все това институциите на Европейския съюз трябва да останат в 
рамките на правомощията, които са им предоставени посредством Договорите. 
Следователно тяхното правомощие да подобряват хуманното отношение към 
животните посредством законотворчество и правоприлагане е ограничено до 
гореспоменатите политически области. В резултат на това Европейската комисия не 
разполага с мандат за формулиране и прилагане на политики в областта на боевете с 
кучета. По тази причина не съществува законодателство на ЕС, което да регламентира 
боевете с кучета. Въпросът е от изключителната компетентност на държавите членки. 

Въпреки това през ноември 2010 г .  Съветът прие заключения относно хуманното 
отношение към кучетата и котките, в които той призовава Комисията да разработи, ако 
е необходимо, съгласувано с държавите членки, подходящи действия за насърчаване и 
подкрепа на образование относно отговорното притежаване на кучета и котки. 
Неотдавна Европейският парламент настоятелно призова Комисията да препоръча 
конкретни решения с цел предотвратяване на отглеждането и търговията на кучета и 
котки по начин, който вероятно ще създаде проблеми, свързани с хуманното отношение 
към тях, и призова за създаването на правна рамка на ЕС за защита на домашните 
любимци и бездомните животни.
В този контекст и в рамките на стратегията на ЕС за защита и хуманно отношение към 
животните за периода 2012–2015 г. Комисията реши да извърши проучване относно 
хуманното отношение към кучетата и котките, участващи в търговски практики, което 
има за цел да оцени дали тези опасения отразяват общата ситуация в ЕС и в резултат на 
това да определи до каква степен ЕС следва да предприеме конкретни мерки в тази 
област. За да събере информация по този въпрос и да изготви стратегии в тази 
политическа област, Комисията организира първата европейска конференция относно 
„Хуманното отношение към кучетата и котките“, която ще се проведе в Брюксел на 
28 октомври 2013 г. Тази проява ще представлява голяма възможност за насърчаване на 
повишаването на хуманното отношение към домашните любимци в ЕС и на 
международно равнище.

За да може Комисията да предприеме правни действия, би трябвало да бъдат въведени 
съответни правомощия в Договорите.


