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Tema: Peticija Nr. 1251/2012 dėl žiauraus elgesio su benamiais gyvūnais, kurią 
pateikė ne pelno asociacija „Kovokime dėl gyvūnų“ (angl. Occupy for 
Animals) (Liuksemburgas)

1. Peticijos santrauka

„Kovokime dėl gyvūnų“ (angl. Occupy for Animals) – tai Liuksemburge įsikūrusi 
nevyriausybinė gyvūnų apsaugos asociacija. Peticiją pateikusios asociacijos teigimu, ES 
valstybėse narėse esama apie 100 mln. šunų ir dvigubai daugiau kačių. Šie gyvūnai ir jų 
jaunikliai ir toliau dauginsis, taigi po kelerių metų nepageidaujamų gyvūnų, kasdien 
patirsiančių kančią, alkį ir neviltį, bus keliais tūkstančiais daugiau. Peticiją pateikusi 
asociacija norėtų sužinoti, kokių veiksmų Komisija ėmėsi, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 
123 straipsnį įgyvendintų 2011 m. spalio 13 d. Europos Parlamento rašytinį pareiškimą dėl 
šunų populiacijos valdymo ir 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl Europos 
Sąjungos strategijos dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. sausio 28 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

„Komisija supranta, kad kai kuriose valstybėse narėse dėl įvairių priežasčių gali būti sunku 
kontroliuoti gyvūnų populiaciją, įskaitant siekį užtikrinti benamių šunų gerovę. 

Tačiau jei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnyje reikalaujama kuriant ir 
įgyvendinant kai kurias ES politikos kryptis visapusiškai atsižvelgti į gyvūnų gerovės 
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reikalavimus, jame nenustatytas teisinis pagrindas ir nereikalaujama nagrinėti visų gyvūnų
gerovės klausimų. Todėl ES taisyklėmis šis klausimas nereglamentuojamas ir už tai atsako tik 
kiekviena valstybė narė. 

Komisija nuosekliai remia Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (angl. OIE) pastangas 
rengti gaires dėl benamių šunų populiacijų kontrolės ir pabrėžia auginamų šunų registravimo ir 
identifikavimo, taip pat gimstamumo kontrolės svarbą kaip pagrindinius atsakingo rūpinimosi 
šunimis aspektus. 

Šiuose 2009 m. priimtuose standartuose taip pat nurodytos įstaigos, atsakingos už atitinkamų 
teisės aktų kūrimą ir įgyvendinimą bei mokymus, kaip reguliuoti šunų gaudymą, gabenimą, 
naikinimą ir būtiniausių laikymo bei priežiūros kriterijų nustatymą. Tačiau kiekviena valstybė 
narė, kaip visateisė OIE narė, turi teisę nuspręsti, kaip jai atrodo tinkamiausiai nacionalinėmis 
aplinkybėmis naudotis šiomis tarptautinėmis gairėmis. 

Komisija ir toliau ketina remti būsimą OIE veiklą šioje srityje.

Įgyvendinant ES strategiją dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m. Komisija planuoja atlikti 
šunų ir kačių, kuriais prekiaujama, gerovės tyrimą. Atsižvelgdama į šio tyrimo rezultatus, 
Komisija svarstys, ar šioje srityje būtina imtis tolesnių veiksmų deramai atsižvelgiant į 
proporcingumo ir subsidiarumo principus.

Be to, Komisija aktyviai remia sistemingos ir bendros informacijos ir švietimo šunų gerovės 
klausimais strategijas ir kartu su kitomis organizacijomis kuria interneto svetainę CARODOG 
(www.carodog.eu) – informatyvią šunų populiacijos valdymo programą, kuria skatinamas 
atsakingas rūpinimasis gyvūnais, nes tai pagrindinis naminių gyvūnų gerovės užtikrinimo 
Europos Sąjungoje principas.“

4. Komisijos atsakymas (REV), gautas 2014 m. sausio 31 d.

„Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 13 straipsnyje nustatyta, kad rengdamos ir 
įgyvendindamos žemės ūkio, žuvininkystės politiką, transporto politiką, vidaus rinkos, 
mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir kosmoso politiką Sąjunga ir jos institucijos turi 
visapusiškai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus. 

Europos Sąjungos institucijos neturi peržengti Sutartimis joms suteiktos kompetencijos ribų. 
Taigi, jų įgaliojimai pagerinti gyvūnų gerovę kuriant ir įgyvendinant teisės aktus yra apriboti 
pirmiau išvardytomis politikos sritimis. Todėl Europos Komisija neturi įgaliojimų parengti ir 
įgyvendinti su benamiais šunimis ir katėmis susijusios politikos. Už šį klausimą išimtinai 
atsakingos valstybės narės. 

Todėl, atsižvelgiant į ES strategiją dėl gyvūnų gerovės apsaugos 2012–2015 m. Komisija 
nusprendė atlikti šunų ir kačių, kuriais prekiaujama, gerovės tyrimą. Šio tyrimo tikslas yra 
įvertinti, ar susirūpinimas dėl elgesio su šiais gyvūnais atspindi bendrą padėtį visoje Europos 
Sąjungoje, ir nustatyti, kokiu mastu ES turėtų imtis konkrečių veiksmų šioje srityje.“ 


