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Ref.: Petiția 1481/2012, adresată de Susanne Anzengruber, de cetățenie germană, 
privind luptele de câini din Europa

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la popularitatea în creștere a luptelor de câini 
din Europa, susținând că numeroși câini sunt crescuți în Europa în mod special pentru acest 
scop și că această activitate este extrem de bine organizată și este finanțată și însoțită de 
pariuri ilegale la scară largă. În consecință, ea solicită insistent instituțiilor europene să nu se 
ascundă în spatele legislației existente, pe care o consideră inadecvată, ci să o înăsprească și 
să se asigure că este aplicată în mod eficace, pentru a pune capăt acestei practici cât mai 
curând.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 30 aprilie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 august 2013

Observațiile Comisiei

Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene obligă Uniunea Europeană și 
instituțiile acesteia să țină seama de toate cerințele respectării binelui animalelor ca ființe 
dotate cu sensibilitate la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor în domeniul agriculturii, 
pescuitului, transportului, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului. În 
consecință, s-a creat un corpus semnificativ de legislație a Uniunii în ceea ce privește 
protejarea animalelor de fermă și de laborator. Comisia Europeană acordă o mare importanță 
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binelui animalelor. Cu toate acestea, instituțiile Uniunii Europene trebuie să rămână în sferele 
de competență care le-au fost conferite de tratate. Astfel, puterea acestora de a îmbunătăți 
situația animalelor prin legiferare și aplicare este limitată la domeniile de politică menționate 
mai sus. Prin urmare, Comisia Europeană nu are mandat pentru a elabora și pune în aplicare 
politici privind luptele de câini. Astfel, nu există nicio legislație UE referitoare la luptele de 
câini. Aceste chestiuni țin de competența exclusivă a statelor membre. 

Cu toate acestea, Consiliul a adoptat, în noiembrie 2010, concluzii privind bunăstarea câinilor 
și a pisicilor, în care solicită Comisiei să elaboreze, dacă este necesar și în cooperare cu statele 
membre, acțiuni adecvate pentru promovarea și sprijinirea educației referitoare la un 
tratament responsabil al câinilor și pisicilor din partea stăpânilor acestora. Mai recent, 
Parlamentul European a solicitat Comisiei să recomande soluții concrete pentru prevenirea 
creșterii și comercializării câinilor și pisicilor într-un mod care ar putea provoca probleme 
bunăstării acestora și a solicitat stabilirea unui cadru legal al UE pentru protecția animalelor 
de companie și a celor fără stăpân.

În acest context, în cadrul strategiei UE pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012 - 2015, 
Comisia a hotărât să realizeze un studiu privind bunăstarea câinilor și pisicilor care fac 
obiectul unor practici comerciale, în scopul de a evalua dacă aceste îngrijorări reflectă o 
situație generală în UE și, în consecință, de a stabili în ce măsură ar trebui ca UE să ia măsuri 
specifice în acest domeniu. Pentru a colecta informații referitoare la această chestiune și 
pentru a elabora strategii în acest domeniu, Comisia organizează prima Conferință europeană 
pentru „Bunăstarea câinilor și pisicilor”, care va avea loc la Bruxelles, la 28 octombrie 2013. 
Acest eveniment va reprezenta o oportunitate semnificativă pentru a promova îmbunătățirea 
situației animalelor de companie în UE și la nivel internațional.

Pentru ca Comisia să poată lua măsuri legale, în tratate ar trebui introduse prerogative 
relevante.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 31 ianuarie 2014

Petiționara consideră că răspunsurile de până acum ale Comisiei se bazau pe o interpretare 
foarte restrânsă a articolului 13 din TFUE. De aceea, Comisia dorește să ofere anumite 
clarificări în această privință.

Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene obligă Uniunea Europeană și 
instituțiile acesteia să țină seama de toate cerințele respectării binelui animalelor ca ființe 
dotate cu sensibilitate la elaborarea și punerea în aplicare a politicilor în domeniul agriculturii, 
pescuitului, transportului, pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și al spațiului. 

Instituțiile Uniunii Europene trebuie să rămână în sferele de competență care le-au fost 
conferite de tratate. Astfel, puterea acestora de a îmbunătăți situația animalelor prin legiferare 
și aplicare a legislației este limitată la domeniile de politică menționate mai sus. Prin urmare, 
Comisia Europeană nu are mandat pentru a elabora și pune în aplicare politici privind luptele 
de câini. Aceste chestiuni țin de competența exclusivă a statelor membre. 

În acest context, precum și în cadrul strategiei UE pentru protecția și bunăstarea animalelor 
2012-2015, Comisia a decis să realizeze un studiu privind bunăstarea câinilor și pisicilor care 
fac obiectul unor practici comerciale. Scopul este să se constate dacă temerile referitoare la 
tratamentul acestor animale reflectă o situație generală în UE și, ca urmare, să se decidă în ce 
măsură UE ar trebui să ia măsuri concrete în acest domeniu.


