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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Az „Occupy for Animals” nonprofit szervezet (Luxemburg) által benyújtott 
1251/2012. számú petíció a kóbor állatokkal való kegyetlen bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

Az Occupy for Animals egy luxembourgi székhelyű, nem kormányzati állatvédő egyesület. A 
petíciót benyújtó egyesület szerint az uniós tagállamokban mintegy 100 millió kutya és közel 
kétszer ennyi macska él. Az állatok és utódaik tovább szaporodnak, így néhány éven belül 
több ezerrel nő a nemkívánatos állatok száma, akik életét a szenvedés, az éhezés és a 
reménytelenség fogja meghatározni. A petíció benyújtója szeretné tudni, hogy mit tett a 
Bizottság az uniós kutyapopuláció kezeléséről szóló, az eljárási szabályzat 123. cikkével 
összhangban álló, 2011. október 13-i európai parlamenti írásbeli nyilatkozat, valamint az 
állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó európai uniós stratégiáról (2012–2015) szóló, 
2012. július 4-i parlamenti állásfoglalás végrehajtásával kapcsolatban.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. január 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A Bizottság tudatában van annak, hogy néhány tagállamban, különböző okok miatt 
problematikus lehet a kedvtelésből tartott állatok ellenőrzése. 

Ugyanakkor, ha az Európai Unió működéséről szóló szerződés 13. cikke elő is írja az állatok 
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jólétével kapcsolatos követelmények teljes mértékben történő figyelembevételét egyes uniós 
politikák megalkotásakor és végrehajtásakor, nem nyújt jogalapot, valamint nem írja elő az 
állatjóléti kérdésekkel való foglalkozást. Ez az ügy ennélfogva nem része az uniós 
szabályozásnak, az érintett tagállam kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A Bizottság következetesen támogatja a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatalnak (OIE) a kóbor 
kutyák számának korlátozására vonatkozó iránymutatások kidolgozásával kapcsolatos munkáját, 
kiemelve a tulajdonban lévő kutyák nyilvántartásba vételének és azonosításának, valamint a 
születésszabályozásnak a jelentőségét mint a felelős kutyatartás alapvető elemeit. 

Ezek a 2009-ben elfogadott szabványok szintén megjelölik a kutyák befogásának, szállításának 
és elaltatásának, valamint a kutyák elhelyezésével és gondozásával kapcsolatos 
minimumkövetelmények szabályozására vonatkozó megfelelő jogszabályok és képzés 
kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős szerveket. Mindazonáltal az egyes tagállamok, az OIE 
teljes jogú tagjaiként maguk dönthetnek arról, hogy miként használhatják legmegfelelőbben 
ezeket a nemzetközi iránymutatásokat a hazai viszonyok között. 

A Bizottság továbbra is támogatni kívánja az OIE e területen végzett további munkáját.

Az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó 2012 és 2015 közötti európai uniós stratégia 
tekintetében a Bizottság azt tervezi, hogy tanulmányt készít a kereskedelmi gyakorlatok által 
érintett kutyák és macskák jólétéről. A tanulmány eredményeinek függvényében a Bizottság az 
arányosság és a szubszidiaritás elveinek kellő figyelembevételével fontolóra veszi az e területre 
vonatkozó további intézkedések szükségességét.

A Bizottság aktívan támogatja a kutyák jólétével kapcsolatos rendszeres és közös tájékoztatási és 
oktatási stratégiákat is, és további szervezetekkel működik együtt a „CARODOG” honlap 
(www.carodog.eu) fejlesztésében. E honlap a kutyapopuláció kezelésével kapcsolatos tájékoztató 
fórum, amely elősegíti a felelős állattartást, ami a kedvtelésből tartott állatok jóléte 
előmozdításának alapelve az Unióban.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV.): 2014. január 31.

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. 

Az uniós intézményeknek a Szerződések által rájuk ruházott hatáskörökön belül kell 
maradniuk. Jogalkotási és jogérvényesítési hatáskörük az állatjólét terén így a fent említett 
politikákra korlátozódik. Emiatt az Európai Bizottságnak nincs hatásköre a kóbor kutyákkal 
és macskákkal kapcsolatos politikák kidolgozására és végrehajtására. Az ügy a tagállamok 
kizárólagos hatáskörébe tartoznak. 

Ezzel összefüggésben és az állatok védelmére és az állatjólétre vonatkozó 2012 és 2015 
közötti európai uniós stratégia keretében a Bizottság úgy határozott, hogy tanulmányt készít a 
kereskedelmi gyakorlatok által érintett kutyák és macskák jólétéről. Ennek célja annak 
megállapítása, hogy az ezen állatokkal való bánásmóddal kapcsolatos aggodalmak az Unióban 
általánosan létező helyzetet tükröznek-e, valamint ennek nyomán annak meghatározása, hogy 
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az Uniónak milyen mértékben kell konkrét lépéseket tennie ezen a téren. 


