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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1251/2012, ktorú predkladá luxemburské neziskové združenie Occupy 
for Animals, o týraní túlavých zvierat

1. Zhrnutie obsahu petície

Occupy for Animals je luxemburské mimovládne združenie na ochranu zvierat. Podľa 
organizácie, ktorá predkladá petíciu, žije v členských štátoch EÚ okolo 100 miliónov psov 
a asi dvojnásobný počet mačiek. Tieto zvieratá a ich potomkovia sa budú naďalej 
rozmnožovať, a tak za niekoľko rokov pribudnú ďalšie tisícky nechcených zvierat, ktoré budú 
vystavené utrpeniu, hladu a zúfalstvu. Predkladateľ petície chce vedieť, akým spôsobom 
vykonáva Komisia písomné vyhlásenie Európskeho parlamentu v zmysle článku 123 
rokovacieho poriadku z 13. októbra 2011 o riadení populácie psov a uznesenie Parlamentu zo 
4. júla 2012 o stratégii Európskej únie na obdobie 2012 – 2015 v oblasti ochrany a dobrých 
životných podmienok zvierat.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 28. januára 2013. Parlament požiadal Komisiu 
o poskytnutie informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 27. marca 2013)

Komisia si uvedomuje, že v niektorých členských štátoch môže byť kontrola populácie 
spoločenských zvierat vrátane životných podmienok túlavých psov z rôznych dôvodov 
problematická.

Aj keď je v článku 13 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie stanovená požiadavka brať pri 
formulovaní a vykonávaní niektorých politík EÚ maximálny ohľad na požiadavky dobrých 
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životných podmienok zvierat, tento článok neposkytuje právny základ pre všetky činnosti 
súvisiace s dobrými životnými podmienkami zvierat ani sa v ňom nevyžaduje ich riešenie. Preto 
sa na túto problematiku nevzťahujú pravidlá EÚ a zodpovedajú za ňu výlučne členské štáty.

Komisia dôsledne podporuje činnosť Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) s cieľom 
vypracovať usmernenia na kontrolu populácie túlavých psov, zdôrazniť význam registrácie 
a identifikácie psov vo vlastníctve a taktiež kontroly pôrodnosti ako základných podmienok 
vlastnenia psa.

V týchto normách prijatých v roku 2009 sa taktiež uvádza, že orgány zodpovedné za 
vypracovanie a vykonávanie príslušných právnych predpisov a školení majú na starosti 
regulované odchytávanie psov, dopravu a utrácanie, ako aj minimálne štandardy bývania 
a starostlivosti. Je však na rozhodnutí každého členského štátu, ktorý je riadnym členom OIE, 
ako čo najvhodnejšie využiť tieto medzinárodné usmernenia vo svojom vnútroštátnom kontexte.

Komisia má v úmysle naďalej podporovať budúcu činnosť OIE v tejto oblasti.

Pokiaľ ide o stratégiu EÚ v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie 
rokov 2012 – 2015, Komisia plánuje vypracovať štúdiu o životných podmienkach psov 
a mačiek, ktoré sú predmetom obchodných praktík. Na základe výsledkov tejto štúdie Komisia 
s náležitým zohľadnením zásady proporcionality a subsidiarity zváži, či sú v tejto oblasti 
potrebné ďalšie kroky.

Komisia taktiež aktívne podporuje systematické a všeobecné informačné a vzdelávacie stratégie 
v oblasti dobrých životných podmienok psov a spolupracuje s inými organizáciami na vytvorení 
webovej stránky „CARODOG“ (www.carodog.eu), informačnej platformy o riadení populácie 
psov vedúcej k zodpovednému vlastníctvu zvierat ako základnej zásade na podporu dobrých 
životných podmienok spoločenských zvierat v EÚ.

4. Odpoveď Komisie (REV) (doručená 31. januára 2014)

Článkom 13 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa Európska únia a jej inštitúcie zaväzujú 
brať maximálny ohľad na požiadavky blaha zvierat ako cítiacich bytostí pri vytváraní 
a vykonávaní politík v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu, dopravy, vnútorného trhu, 
výskumu a technologického vývoja a kozmického priestoru. 

Inštitúcie Európskej únie sa musia pohybovať v rámci právomocí, ktoré im boli udelené na 
základe zmlúv. Ich právomoc zlepšiť dobré životné podmienky zvierat prostredníctvom 
vytvárania právnych predpisov a ich presadzovaním je preto obmedzená na uvedené oblasti. 
Z tohto dôvodu Európska komisia nemá mandát na vytvorenie a vykonávanie politík 
týkajúcich sa túlavých psov a mačiek. Táto záležitosť patrí výlučne do zodpovednosti 
členských štátov. 

V tejto súvislosti sa Komisia rozhodla v rámci stratégie Európskej únie v oblasti ochrany 
a dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2012 – 2015 vypracovať štúdiu 
životných podmienok psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodných praktík. Jej cieľom 
bude posúdiť, či znepokojenie týkajúce sa zaobchádzania s týmito zvieratami odráža celkovú 
situácia v EÚ, a následne určiť, v akom rozsahu by mala EÚ vykonať konkrétne opatrenia 
v tejto oblasti.


