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1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα εκφράζει την ανησυχία της για τη διάδοση των κυνομαχιών στην Ευρώπη, 
ισχυριζόμενη ότι πολλοί σκύλοι εκτρέφονται στην Ευρώπη ειδικά για τον σκοπό αυτόν και 
ότι η δραστηριότητα αυτή είναι εξαιρετικά οργανωμένη, χρηματοδοτείται και συνδέεται με 
μεγάλης κλίμακας παράνομες δραστηριότητες στοιχηματισμού. Ως εκ τούτου, ζητεί από τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να σταματήσουν να επικαλούνται την ισχύουσα νομοθεσία, η 
οποία, κατά την άποψη της αναφέρουσας, είναι ανεπαρκής, και να την καταστήσουν 
περισσότερο αυστηρή και παράλληλα να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της, 
ώστε να τεθεί τέλος στην εν λόγω πρακτική το συντομότερο δυνατό.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Απριλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Αυγούστου 2013

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της 
πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της 
εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος, να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων 
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όντων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εγκριθεί πολυάριθμές διατάξεις στο ενωσιακό δίκαιο, που 
αφορούν στην προστασία των αγροτικών ζώων και των πειραματόζωων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην καλή διαβίωση των ζώων. Εν τούτοις, τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τηρούν τις αρμοδιότητες που τους αναθέτουν οι 
συνθήκες. Έτσι, η εξουσία τους για να βελτιώσουν την καλή διαβίωση των ζώων μέσω της 
θέσπισης και της επιβολής νομοθεσίας περιορίζεται στους προαναφερθέντες τομείς πολιτικής. 
Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει εντολή για να διατυπώσει και να 
εφαρμόσει πολιτικές σχετικά με τις κυνομαχίες. Δεν υφίσταται επομένως καμία νομοθεσία 
της ΕΕ που να διέπει τις κυνομαχίες. Το ζήτημα υπάγεται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών. 

Εντούτοις, το Νοέμβριο του 2010, το Συμβούλιο ενέκρινε πορίσματα σχετικά με τη καλή 
διαβίωση των σκύλων και γάτων, στα οποία καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, όπου 
ενδείκνυται και σε συντονισμό με τα κράτη μέλη, κατάλληλες δράσεις για την προώθηση και 
υποστήριξη εκπαίδευσης όσον αφορά την υπεύθυνη συμπεριφορά των ιδιοκτητών σκύλων 
και γάτων. Πιο πρόσφατα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρότρυνε την Επιτροπή να προτείνει 
συγκεκριμένες λύσεις, ούτως ώστε να αποτραπεί η αναπαραγωγή και εμπορία σκύλων και 
γάτων κατά τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στην καλή διαβίωσή τους και 
ζήτησε τη θέσπιση νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των ζώων συντροφιάς και 
των αδέσποτων ζώων.

Με βάση τα ανωτέρω και στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2012-2015, η Επιτροπή αποφάσισε να 
μελετήσει την καλή μεταχείριση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο 
εμπορικών πρακτικών, με σκοπό να αξιολογήσει κατά πόσο πρόκειται για πρόβλημα που 
αφορά όλη την ΕΕ και, ως εκ τούτου, να καθορίσει σε ποιο βαθμό η ΕΕ θα πρέπει να λάβει 
ειδικά μέτρα στον τομέα αυτό. Με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα αυτό 
και για να εκπονήσει στρατηγικές σ’ αυτόν τον τομέα της πολιτικής, η Επιτροπή διοργανώνει 
την πρώτη ευρωπαϊκή διάσκεψη για την «καλή διαβίωση των σκύλων και γάτων», που θα 
λάβει χώρα στις Βρυξέλλες στις 28 Οκτωβρίου 2013. Η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει 
εξαιρετικά καλή ευκαιρία για να προωθηθεί η καλύτερη διαβίωση των ζώων συντροφιάς 
εντός της ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο.

Για να μπορέσει η Επιτροπή να αναλάβει νομική δράση, πρέπει να θεσπιστούν σχετικές 
αρμοδιότητες στις Συνθήκες.

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 31 Ιανουαρίου 2014

Η αναφέρουσα εκφράζει την άποψη ότι οι απαντήσεις της Επιτροπής που έχουν δοθεί μέχρι 
τώρα βασιστήκαν σε μία πολύ στενή ερμηνεία του άρθρου 13 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θα 
επιθυμούσε ως εκ τούτου να παράσχει ορισμένες διευκρινήσεις επί του θέματος.

Το άρθρο 13 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώνει την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, κατά τη διαμόρφωση και την εφαρμογή της 
πολιτικής της Ένωσης στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών, της 
εσωτερικής αγοράς, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης και του διαστήματος, να 
λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων ως ευαίσθητων 
όντων. 

Τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δρουν στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους που τους έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες. Ως εκ τούτου, η εξουσία τους 
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για τη βελτίωση της ευημερίας των ζώων, μέσω της θέσπισης και της επιβολής νομοθεσίας, 
περιορίζεται στους προαναφερθέντες τομείς πολιτικής. Ως αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν διαθέτει εντολή για να διατυπώσει και να εφαρμόσει πολιτικές σχετικά με τις 
κυνομαχίες. Το ζήτημα υπάγεται αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των κρατών μελών. 

Με βάση τα ανωτέρω και στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015, η Επιτροπή αποφάσισε να μελετήσει 
την καλή μεταχείριση των σκύλων και των γατών που αποτελούν αντικείμενο εμπορικών 
πρακτικών. Αυτό αποσκοπεί στην αξιολόγηση κατά πόσο οι ανησυχίες για την μεταχείριση 
των εν λόγω ζώων αντανακλά μια γενική κατάσταση στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, να 
καθορίσει σε ποιο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λάβει ειδικά μέτρα στον τομέα 
αυτό. 


