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Przedmiot: Petycja 1481/2012, którą złożyła Susanne Anzengruber (Niemcy), 
w sprawie walk psów w Europie

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża zaniepokojenie rosnącą popularnością walk psów w Europie, 
twierdząc, że wiele psów hoduje się w Europie tylko w tym celu, a działalność tego rodzaju 
jest bardzo dobrze zorganizowana i finansowana oraz powiązana z nielegalną działalnością 
bukmacherską na dużą skalę. Składająca petycję zachęca zatem instytucje europejskie, by 
zamiast zasłaniać się obowiązującym ustawodawstwem, które uznaje za niedostateczne, 
zaostrzyły prawo i zapewniły jego bardziej efektywne egzekwowanie, aby jak najszybciej 
zakończyć praktykę walk psów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uwagi Komisji
Art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zobowiązuje Unię Europejską i jej 
instytucje do pełnego uwzględnienia wymagań w zakresie dobrostanu zwierząt jako istot 
zdolnych do odczuwania przy formułowaniu i wykonywaniu polityki rolnej, rybołówstwa 
i transportu oraz polityk dotyczących rynku wewnętrznego, badań i rozwoju technologicznego 
oraz przestrzeni kosmicznej. W związku z tym przyjęto znaczną liczbę przepisów prawa Unii 
dotyczących ochrony zwierząt gospodarskich i laboratoryjnych. Dobrostan zwierząt ma dla 
Komisji Europejskiej ogromne znaczenie. Instytucje Unii Europejskiej muszą jednak działać 
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w ramach kompetencji nadanych im Traktatami. Ich uprawnienia w zakresie poprawy 
dobrostanu zwierząt za pomocą stanowienia i egzekwowania prawa są zatem ograniczone do 
wspomnianych powyżej obszarów. W związku z tym Komisja Europejska nie jest 
upoważniona do formułowania i wykonywania polityki dotyczącej walk psów. 
W konsekwencji nie istnieje prawodawstwo UE regulujące walki psów. Kwestia ta wchodzi 
w zakres wyłącznych obowiązków państw członkowskich.

W listopadzie 2010 r. Rada przyjęła jednak konkluzje dotyczące dobrostanu psów i kotów, 
w których wzywa Komisję, aby w razie konieczności opracowała w koordynacji z państwami 
członkowskimi odpowiednie działania, aby promować i wspierać edukację na temat 
odpowiedzialnego posiadania psów i kotów. Ostatnio Parlament Europejski wezwał Komisję, 
aby uwzględniła zalecenia konkretnych rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie 
hodowli psów i kotów i handlowi nimi w sposób, który może mieć negatywny wpływ na ich 
dobrostan, oraz zaapelował o ustanowienie ram prawnych UE dotyczących ochrony zwierząt 
domowych i bezpańskich.

W związku z tym w ramach strategii UE w zakresie ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 
2012–2015 Komisja postanowiła przeprowadzić analizę dobrostanu psów i kotów będących 
przedmiotem praktyk handlowych w celu oceny, czy te obawy odzwierciedlają ogólną 
sytuację w UE, oraz aby na tej podstawie ustalić, w jakim zakresie UE powinna podjąć 
konkretne środki w tej dziedzinie. W celu zgromadzenia informacji na temat tego problemu 
i opracowania strategii w tym obszarze polityki Komisja organizuje pierwszą konferencję 
europejską pt. „Dobrostan psów i kotów”, która odbędzie się dnia 28 października 2013 r. 
w Brukseli. Wydarzenie to będzie bardzo dobrą okazją do propagowania zwiększenia 
dobrostanu zwierząt domowych towarzyszących ludziom w UE i na szczeblu 
międzynarodowym.

Aby Komisja podjęła działanie prawne, konieczne byłoby wprowadzenie odpowiednich 
uprawnień do Traktatów.


