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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0929/2012 внесена от Франсиско Перес Мартинес, с испанско 
гражданство, от името на „Зелените от автономна област Мадрид”, относно 
забрана на т.нар. празници на бикоборството

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, пледиращ за забрана на общоизвестните „празници на 
бикоборството”, споменава положението в Сан Себастиан де лос Рейес, испански град, 
в който са били похарчени над 300 000 евро за свързани с бикоборството празненства, 
когато повече от 2 милиона испански деца живеят в лишения. Поради това вносителят 
иска да се прекрати цялата финансова подкрепа в Испания за такива зрелища, които 
според него са жестоки и брутални и причиняват страдания на невинни животни в 
името на удоволствието на хора, безчувствени към болката на биковете, бичетата, 
кравите и т.н. Той също така би желал да се проведе разследване на счетоводните 
сметки на общината.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 14 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

Комисията може да потвърди, че в Мадрид не са били заверени разходи за бикоборство 
нито в рамките на Европейския фонд за регионално развитие, нито в рамките на 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Съгласно принципа за споделено управление отговорността за подбора, управлението и 
изпълнението на проекти в рамките на програмите е от компетентността единствено на 
държавите членки и националните органи, които упражняват тази отговорност в пълно 
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съответствие с приложимото европейско и национално законодателство. На Комисията 
не ѝ е известно частично финансирана от ЕС операция да е довела до финансиране на 
бикоборство, въпреки че не може да изключи напълно възможността някои от тези 
съоръжения да са се възползвали косвено от инвестиции, предназначени за 
модернизирането или преструктурирането на местни публични инфраструктури. 
Съгласно член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз ролята на 
Комисията е да допринесе за разцвета на културите на държавите членки, като зачита 
тяхното национално и регионално многообразие и същевременно извежда на преден 
план общото културно наследство. Преценката за това какво попада в обхвата на 
културното наследство е от компетентността на държавите членки.


