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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1251/2012, którą złożyło stowarzyszenie niekomercyjne „Occupy 
for Animals” (Luksemburg), w sprawie maltretowania bezpańskich zwierząt

1. Streszczenie petycji

Stowarzyszenie „Occupy for Animals” to pozarządowe stowarzyszenie ochrony zwierząt z 
siedzibą w Luksemburgu. Stowarzyszenie to utrzymuje, że w państwach członkowskich UE 
jest ok. 100 mln psów i dwukrotnie więcej kotów. Zwierzęta te oraz ich potomstwo będą się 
nadal rozmnażać, zatem za kilka lat będzie kilka tysięcy niechcianych zwierząt, które będą 
żyły w cierpieniu, głodzie i desperacji. Autor petycji pragnie dowiedzieć się, jakie kroki 
podjęła Komisja w celu wdrożenia oświadczenia pisemnego Parlamentu Europejskiego 
złożonego zgodnie z art. 123 Regulaminu w dniu 13 października 2011 r. w sprawie 
zarządzania populacją psów w Unii Europejskiej oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego z 
dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie strategii Unii Europejskiej w sprawie ochrony i dobrostanu 
zwierząt na lata 2012-2015.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 stycznia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Komisja ma świadomość, że w niektórych państwach członkowskich kontrola nad populacją 
zwierząt domowych, w tym dobrostan bezpańskich psów, może być problematyczna z wielu 
powodów. 

Choć art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje konieczność pełnego 
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uwzględnienia wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt przy sporządzaniu i wdrażaniu 
niektórych strategii politycznych UE, nie stanowi on jednak podstawy prawnej ani nie 
przewiduje wymogu zajęcia się wszystkimi kwestiami z zakresu dobrostanu zwierząt. Sprawa ta 
nie jest zatem regulowana przepisami UE i pozostaje domeną wyłącznej odpowiedzialności 
państw członkowskich. 

Komisja stale wspiera prace Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) służące 
opracowaniu wytycznych dotyczących kontroli populacji bezpańskich psów, podkreślając 
znaczenie rejestracji i identyfikacji psów przez ich właścicieli, wraz z kontrolą rozmnażania, jako 
podstawowych elementów odpowiedzialnego posiadania psów. 

Te przyjęte w 2009 r. standardy określają również organy odpowiedzialne za opracowanie i 
wdrożenie odpowiednich przepisów i szkoleń w celu uregulowania kwestii wyłapywania psów, 
ich transportu i uśmiercania, a także minimalnych kryteriów w zakresie warunków 
mieszkaniowych i opieki. Jednak każde państwo członkowskie, jako pełnoprawny członek OIE, 
może rozważyć najwłaściwszy dla siebie sposób wykorzystania tych międzynarodowych 
wytycznych w warunkach krajowych. 

Komisja zamierza w dalszym ciągu wspierać przyszłe prace OIE w tej dziedzinie.

W odniesieniu do strategii UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 2012-2015 
Komisja planuje przeprowadzić badanie dotyczące dobrostanu psów i kotów będących 
przedmiotem działalności handlowej. W świetle wyników tego badania Komisja rozważy 
konieczność dalszych działań w tym zakresie, z należytym uwzględnieniem zasad 
proporcjonalności i pomocniczości.

Komisja czynnie wspiera również systematyczne i wspólne strategie informacyjne i edukacyjne 
dotyczące dobrostanu psów, a także współpracuje z innymi organizacjami w celu opracowania 
strony internetowej „CARODOG” (www.carodog.eu), platformy informacyjnej poświęconej 
zarządzaniu populacją psów na rzecz odpowiedzialnego posiadania zwierząt jako podstawowej 
zasady wspierania dobrostanu zwierząt domowych w UE.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Artykuł 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. 

Instytucje Unii Europejskiej muszą działać 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 bezpańskich psów i kotów. Kwestia ta wchodzi w zakres wyłącznych obowiązków 
państw członkowskich. 

W tym kontekście i w ramach strategii UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt na lata 
2012-2015 Komisja postanowiła przeprowadzić badanie dotyczące dobrostanu psów i kotów 
będących przedmiotem działalności handlowej. Ma to służyć ocenie, czy niepokoje dotyczące 
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traktowania tych zwierząt odzwierciedlają ogólną sytuację w UE, oraz określeniu w związku 
z tym zakresu, w jakim UE powinna podjąć szczególne działania w tej dziedzinie. 


