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petíció az európai kutyaviadalokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója aggodalmát fejezi ki a kutyaviadalok egyre növekvő európai 
népszerűsége miatt, és azt állítja, hogy sok kutyát kifejezetten ilyen célokból tenyésztenek 
Európában, maga a tevékenység pedig különösen jól szervezett és finanszírozott, és ahhoz 
nagyszabású illegális fogadási tevékenységek is kötődnek. Ezért arra kéri az európai 
intézményeket, hogy ne bújjanak a hatályos jogszabályok mögé – amelyeket ő maga 
elégtelennek ítél –, hanem lényegesen szigorítsanak rajtuk, és biztosítsák hatékony 
érvényesítésüket e gyakorlat mihamarabbi megszüntetése érdekében.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. április 30. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. augusztus 28.

„A Bizottság észrevételei
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikke kötelezi az Európai Uniót és 
intézményeit az állatok mint érző lények jólétével kapcsolatos rendelkezések teljes körű 
tiszteletben tartására a mezőgazdasági, halászati, közlekedési, belső piaci, kutatási és 
technológiafejlesztési és űrpolitikák kidolgozása és végrehajtása során. Ennek megfelelően 
számos uniós jogszabály született a házi és laboratóriumi állatok védelméről. Az Európai 
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Bizottság nagy jelentőséget tulajdonít az állatjólétnek. Az uniós intézményeknek azonban a 
Szerződések által rájuk bízott hatáskörökön belül kell maradniuk. Jogalkotási és 
jogérvényesítési hatáskörük az állatjólét terén így a fent említett politikákra korlátozódik. 
Emiatt az Európai Bizottságnak nincs hatásköre a kutyaviadalokkal kapcsolatos politikák 
kidolgozására és végrehajtására. Emiatt nem létezik uniós szabályozás a kutyaviadalok 
vonatkozásában. Ezen ügyek a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

2010 novemberében azonban a Tanács következtetéseket fogadott el a kutyák és macskák 
jólétéről, amelyben felszólítja a Bizottságot, hogy szükség esetén és a tagállamokkal 
együttműködve tegyen megfelelő lépéseket a felelősségteljes kutya- és macskatartással 
kapcsolatos oktatás előmozdítása és támogatása érdekében. Később az Európai Parlament 
sürgette a Bizottságot, hogy ajánljon konkrét megoldásokat a kutyák és macskák oly módon 
történő tenyésztésének és kereskedelmének megakadályozására, amely esetleg jóléti
problémákat okoz számukra és felszólított egy a kedvtelésből tartott állatok és a kóbor állatok 
védelmét szolgáló uniós jogi keret létrehozására.

Ennek kapcsán és az Unió 2012–2015-ös időszakra szóló állatvédelmi és -jóléti stratégiája 
keretében a Bizottság elhatározta, hogy tanulmányt készít az üzleti tevékenységgel 
összefüggésben tartott kutyák és macskák jólétéről, annak felmérése érdekében, hogy ezek az 
aggodalmak az általános uniós gyakorlatot tükrözik-e, és hogy ennek nyomán eldöntse, hogy 
az EU-nak milyen konkrét intézkedéseket kellene hoznia ezen a területen. A kérdéssel 
kapcsolatos információgyűjtés és stratégiák kidolgozása érdekében e politikai területen a 
Bizottság megszervezi a kutyák és macskák jólétéről szóló első európai konferenciát, melyre
2013. október 28-án Brüsszelben fog sor kerülni. Ez az esemény nagy lehetőséget fog 
biztosítani a társállatok jólétének előmozdítására az EU-ban és nemzetközi szinten.
Annak érdekében, hogy a Bizottság jogi lépéseket tehessen, megfelelő hatáskörrel kellene 
felruházni a Szerződésekben.”


