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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nerimauja dėl didėjančio šunų kautynių populiarumo Europoje ir teigia, 
kad daugelis šunų Europoje veisiami šiam tikslui ir kad ši veikla itin gerai organizuojama ir 
finansuojama ir yra susijusi su didelio masto neteisėtų lažybų veikla. Ji atitinkamai ragina 
Europos Sąjungos institucijas nesislėpti už galiojančių teisės aktų, kurie, jos manymu, 
netinkami, o daug labiau juos sugriežtinti ir užtikrinti veiksmingą jų įgyvendinimą, kad tokia 
praktika būtų kuo greičiau nutraukta.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. balandžio 30 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. rugpjūčio 28 d.

„Komisijos pastabos

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 
visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus. Atitinkamai buvo 
patvirtintas Sąjungos teisės aktų , kuriais siekiama užtikrinti ūkio ir laboratorinių gyvūnų 
apsaugą, rinkinys. Europos Komisija teikia didelę svarbą gyvūnų gerovei. Tačiau Europos 
Sąjungos institucijos neturi peržengti joms Sutartimis suteiktos kompetencijos ribų. Taigi, jų 
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įgaliojimai pagerinti gyvūnų gerovę kuriant ir įgyvendinant teisės aktus yra apriboti pirmiau 
išvardytomis politikos sritimis. Todėl Europos Komisija neturi įgaliojimų parengti ir 
įgyvendinti su šunų kautynėmis susijusios politikos. Būtent todėl ES nėra teisės aktų, kuriais 
reglamentuojamos šunų kautynės. Už šį klausimą išimtinai atsakingos valstybės narės.

Nepaisant to, 2010 m. lapkričio mėn. Taryba priėmė išvadas dėl šunų ir kačių gerovės. Šiose 
išvadose ji paragino Komisiją prireikus ir bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis parengti 
atitinkamus veiksmus, kuriais būtų skatinamas ir remiamas švietimas apie atsakingą šunų ir 
kačių auginimą. Visai neseniai Europos Parlamentas primygtinai ragino Komisiją pasiūlyti 
konkrečius sprendimus, kaip užkirsti kelią šunų ir kačių auginimo ir jų pardavimo praktikai, 
kuri gali sukelti problemų dėl jų gerovės, ir paragino sukurti ES teisinę sistemą, kuria būtų 
saugomi naminiai ir beglobiai gyvūnai.

Todėl, atsižvelgiant į ES strategiją dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos 2012–2015 m., Komisija 
nusprendė atlikti tyrimą apie komerciniais tikslais naudojamų šunų ir kačių gerovę, siekdama 
įvertinti, ar iškeltais klausimais perteikiama bendra padėtis ES, ir apibrėžti, kokiu mastu ES 
turėtų imtis konkrečių priemonių šioje srityje. Siekdama surinkti tokią informaciją ir parengti 
šios politikos srities strategijas, Komisija organizuoja pirmąją Europos konferenciją tema 
„Šunų ir kačių gerovė“, kuri vyks 2013 m. spalio 28 d. Briuselyje. Šis renginys taps puikia 
galimybe paskatinti gerinti gyvūnų, kaip augintinių, gerovę tiek ES, tiek tarptautiniu 
lygmeniu.

Tam, kad Komisija galėtų imtis teisinių veiksmų, Sutartyse turėtų būti nustatyti atitinkami 
įgaliojimai.“

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

„Peticijos pateikėjos nuomone Komisijos atsakymas iki šiol buvo paremtas labai siaura 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 13 straipsnio interpretacija. Komisija norėtų pateikti 
išsamesnį išaiškinimą šiuo klausimu. 

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 
visokeriopai atsižvelgti į gyvūnų, kaip juslių gyvių, gerovės reikalavimus. 

Tačiau Europos Sąjungos institucijos neturi peržengti joms sutartimis 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 šunų kautynėmis susijusios politikos. Už šį klausimą išimtinai 
atsakingos valstybės narės. 

Todėl, atsižvelgiant į ES strategiją dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos 2012–2015 m., Komisija 
nusprendė atlikti tyrimą apie komerciniais tikslais naudojamų šunų ir kačių gerovę. Siekdama 
įvertinti, ar iškeltais klausimais perteikiama bendra padėtis ES, ir apibrėžti, kokiu mastu ES 
turėtų imtis konkrečių priemonių šioje srityje.“


