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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1481/2012, ktorú predkladá Susanne Anzengruber, nemecká štátna 
občianka, o psích zápasoch v Európe

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície vyjadruje svoje obavy týkajúce sa rastúcej popularity psích zápasov 
v Európe, pričom tvrdí, že veľa psov sa v Európe chová osobitne na tento účel, že táto činnosť 
je mimoriadne dobre organizovaná a financovaná a že je s ňou spojená rozsiahla nezákonná 
činnosť stávkových kancelárií. Preto prekladateľka petície nalieha na európske inštitúcie, aby 
sa neskrývali za existujúce právne predpisy, ktoré považuje za nedostatočné, ale aby ich ešte 
viac sprísnili a aby zabezpečili ich účinné presadzovanie s cieľom čo najskoršieho ukončenia 
tejto praktiky.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 30. apríla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie doručená 28. augusta 2013

Pripomienky Komisie

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 formulovaní 
a vykonávaní politík v oblasti poľnohospodárstva, rybolovu, dopravy, vnútorného trhu, 
výskumu a technologického rozvoja a kozmického priestoru. Preto bol prijatý významný 
súbor právnych predpisov Únie na ochranu poľnohospodárskych a laboratórnych zvierat. 
Európska komisia prikladá dobrým životným podmienkam zvierat veľký význam. Inštitúcie 
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Európskej únie však nesmú prekročiť právomoci, ktoré im boli udelené na základe zmlúv. Ich 
možnosť 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 formulovanie a vykonávanie politík v oblasti psích 
zápasov. V dôsledku uvedených skutočností neexistujú právne predpisy EÚ, ktoré by 
upravovali oblasť psích zápasov. Táto záležitosť patrí do výlučnej zodpovednosti členských 
štátov. 

V novembri 2010 však Rada prijala závery týkajúce sa dobrých životných podmienok psov a 
mačiek, v ktorých vyzýva Komisiu, aby v prípade potreby a v spolupráci s členskými štátmi 
vypracovala vhodné opatrenia na presadzovanie a podporu výchovy v oblasti zodpovedného 
vlastnenia psov a mačiek. Nedávno Európsky parlament vyzval Komisiu, aby odporučila 
konkrétne riešenia, ktorými by sa zabránilo chovu psov a mačiek a obchodovaniu s nimi 
spôsobom, v prípade ktorého je pravdepodobné, že vzniknú problémy v oblasti dobrých 
životných podmienok, a požiadala o zavedenie právneho rámca EÚ na ochranu domácich a 
túlavých zvierat.

V tejto súvislosti a v rámci stratégie EÚ v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok 
zvierat na roky 2012 – 2015 sa Komisia rozhodla vykonať štúdiu o dobrých životných 
podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodných praktík, zameranú na 
ohodnotenie toho, či sa v týchto obavách odráža všeobecná situácia v EÚ, a na základe štúdie 
stanoviť, do akej miery by mala EÚ prijať osobitné opatrenia v tejto oblasti. S cieľom 
zhromaždiť informácie o tejto otázke a vypracovať stratégie pre túto politickú oblasť 
organizuje Komisia prvú európsku konferenciu o Dobrých životných podmienkach psov 
a mačiek, ktorá sa uskutoční 28. októbra 2013 v Bruseli. Táto udalosť predstavuje výbornú 
príležitosť na podporovanie posilnenia dobrých životných podmienok domácich zvierat 
v rámci EÚ a na medzinárodnej úrovni.

Pokiaľ ide o prijímanie právnych opatrení zo strany Komisie, príslušné právomoci by museli 
byť zavedené do zmlúv.

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

Predkladateľka petície sa domnieva, že doterajšie odpovede Komisie boli založené na veľmi 
zúženom výklade článku 13 ZFEÚ. Komisia by preto v tejto súvislosti chcela poskytnúť 
vysvetlenie.

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 možnosť 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 v oblasti 
psích zápasov. Táto záležitosť patrí výlučne do zodpovednosti členských štátov. 

V tejto súvislosti a v rámci stratégie EÚ v oblasti ochrany a dobrých životných podmienok 
zvierat na roky 2012 – 2015 sa Komisia rozhodla vykonať štúdiu o dobrých životných 
podmienkach psov a mačiek, ktoré sú predmetom obchodných praktík. Cieľom tejto štúdie 
bude posúdiť, či obavy v súvislosti so zaobchádzaním s týmito zvieratami sú odrazom 
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celkovej situácie v EÚ, a následne určiť, v akom rozsahu by mala EÚ prijať osobitné 
opatrenia v tejto oblasti. 


