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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

31.1.2014

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1251/2012, внесена от „Occupy for Animals“, организация с 
нестопанска цел, със седалище в Люксембург, относно лошо отношение 
към бездомни животни

1. Резюме на петицията

„Occupy for Animals“ е неправителствена организация за защита на животните, със 
седалище в Люксембург. Според организацията, вносител на петицията, в държавите –
членки на ЕС има около 100 милиона кучета и двойно повече котки. Тези животни и 

тяхното потомство ще продължат да се размножават и след няколко години ще има 
няколко хиляди повече нежелани животни, които ще се сблъскат с живот, изпълнен със 
страдания, глад и отчаяние. Вносителят на петицията иска да знае какво е направила 
Комисията за изпълнението на писмената декларация на Европейския парламент от 13 
октомври 2011 г., съгласно член 123 от Правилника за дейността, относно контрола 
върху популацията от кучета и резолюцията на Парламента от 4 юли 2012 г. относно 
стратегията на Европейския съюз за защита и хуманно отношение към животните за 
периода 2012 – 2015 г.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Комисията е наясно, че в някои държави членки контролът на популацията на домашни 
любимци, включително хуманното отношение към бездомните кучета, може да 
представляват проблем поради различни причини. 
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Все пак, въпреки че член 13 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
изисква да се държи изцяло сметка за изискванията за хуманно отношение към животните 
при изработването и осъществяването на някои политики на ЕС, той не дава правно 
основание, нито налага предприемането на мерки по отношение на всички въпроси, 
свързани с хуманното отношение към животните. Този въпрос следователно не се 
регулира от правилата на ЕС и остава в сферата на отговорност единствено на държавите 
членки. 

Комисията последователно подкрепя работата, извършвана от Световната организация за 
здравето на животните (OIE) за разработване на насоки за контрол на популациите от 
бездомни кучета, като се подчертава значението на регистрацията и идентификацията на 
домашните кучета, както и контрола на раждаемостта като основни елементи от 
отговорното притежаване на куче. 

Тези стандарти, приети през 2009 г., посочват също така органите, отговорни за 
разработването и прилагането на съответното законодателство и обучение за регулиране 
на улавянето, транспортирането, убиването на кучета, както и минималните критерии за 
настаняване и грижи. Всяка държава членка обаче, в качеството си на пълноправен член 
на OIE, трябва да обмисли как да използва най-подходящо тези международни насоки в 
своя национален контекст. 

Комисията възнамерява да продължи да подкрепя бъдещата дейност на OIE в тази област.

Във връзка със стратегията на ЕС за защита и хуманно отношение към животните за 
периода 2012-2015 г., Комисията предвижда извършването на проучване относно 
хуманното отношение към кучетата и котките, участващи в дейности с търговска цел. С 
оглед на резултатите от това проучване Комисията ще прецени дали е необходимо да се 
предприемат допълнителни действия в тази област при надлежно зачитане на принципите 
на пропорционалност и субсидиарност.

Комисията също така е активна в насърчаването на систематични общи информационни и 
образователни стратегии в областта на хуманното отношение към кучетата и си 
сътрудничи с други организации за разработването на уебсайта CARODOG 
(www.carodog.eu), информационна платформа относно управлението на популацията от 
кучета, водещо до отговорно притежаване на животни като основен принцип за 
насърчаването на хуманното отношение към домашните любимци в ЕС.

4. Отговор от Комисията, получен на 31 януари 2014 г.

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. 

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 
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това Европейската комисия не разполага с мандат за формулиране и прилагане на 
политики относно бездомните кучета и котки. Въпросът е от изключителната 
компетентност на държавите членки. 

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 дейности с търговска цел. 
Желанието е да се направи оценка дали притесненията във връзка с третирането на тези 
животни отразяват общото положение в ЕС и в резултат на това да се определи до 
каква степен ЕС следва да предприеме конкретни мерки в тази област. 


