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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0929/2012 af Francisco Pérez Martínez, spansk statsborger, for "Los 
Verdes de la Comunidad de Madrid", om et forbud mod de såkaldte tyrefestivaler

1. Sammendrag

Andrageren, som er fortaler for et forbud mod de såkaldte tyrefestivaler, nævner situationen i 
San Sebastián de los Reyes, en by i Spanien hvor der er blevet brugt over 300 000 EUR på 
festligheder i forbindelse med tyre, når mere end to millioner spanske børn lever på 
fattigdomsgrænsen. Andrageren ønsker derfor, at man stopper al økonomisk støtte til byrådet i 
San Sebastian de los Reyes, så længe det fortsat yder offentlig støtte til denne form for 
underholdning, som han anser for grusom og brutal, og som efter hans opfattelse påfører 
uskyldige dyr lidelse for at underholde mennesker, der er ufølsomme overfor tyres, studes, 
køers, osv. smerte. Han ønsker også, at der foretages en revision af denne kommunes 
regnskab.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 14. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

"Kommissionen kan bekræfte, at der i Madrid hverken under Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling eller under Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne er attesteret udgifter til tyrefægtning.  
I henhold til princippet om delt forvaltning ligger ansvaret for udvælgelse, forvaltning og 
gennemførelse af projekter inden for programmerne udelukkende hos medlemsstaterne og de 
nationale myndigheder, der udøver dette ansvar i fuld overensstemmelse med gældende EU-
lovgivning og national lovgivning. Kommissionen har ikke kendskab til, at nogen 
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foranstaltning, som er samfinansieret af EU, har ført til, at der er ydet støtte til tyrefægtninger, 
selv om Kommissionen ikke er i stand til helt at udelukke, at nogle af disse faciliteter 
indirekte har draget fordel af investeringer med henblik på enten opgradering eller 
omstrukturering af lokale offentlige faciliteter. I medfør af artikel 167 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde er det Kommissionens rolle at bidrage til, at 
medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet Unionen respekterer den nationale og 
regionale mangfoldighed og samtidig fremhæver den fælles kulturarv. Det påhviler 
medlemsstaterne at vurdere, hvad der falder ind under begrebet kulturarv."


