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KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Francisco Pérez Martínez, spanyol állampolgár által a Madrid Közösségének 
Zöldjei nevében benyújtott 0929/2012. számú petíció a bikaviadalként ismert 
rendezvények betiltásáról 

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója – aktívan támogatja a széles körben bikaviadalként ismert rendezvények 
betiltását – említést tesz a spanyolországi San Sebastián de los Reyes városában fennálló 
helyzetről, ahol több mint 300 000 eurót költenek bikákhoz kapcsolódó ünnepségekre, 
miközben Spanyolországban több mint 2 millió gyermek van az éhezés határán. A petíció 
benyújtója az ilyen, általa kegyetlennek és brutálisnak ítélt rendezvények spanyolországi 
pénzügyi támogatásának beszüntetését kéri, amelyekről úgy véli, hogy ártatlan állatok 
szenvedését okozzák a bikák, ökrök, tehenek, stb. fájdalmaival szemben érzéketlen emberek 
szórakozása céljából. A település önkormányzati elszámolásainak ellenőrzését is kérelmezi.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 14. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. március 27.

A Bizottság megerősíti, hogy Madridban sem az Európai Regionális Fejlesztési Alap, sem az 
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretében nem hagytak jóvá bikaviadallal 
kapcsolatos kiadásokat.  
A megosztott irányítás elve szerint a programban részt vevő projektek kiválasztásának, 
irányításának és megvalósításának felelőssége kizárólag a tagállamokat és a nemzeti 
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hatóságokat terheli, akik ezt a feladatukat a hatályos uniós és nemzeti jogszabályokkal teljes 
összhangban végzik. A Bizottságnak nincs tudomása olyan uniós részfinanszírozású 
műveletről, amely bikaviadallal kapcsolatos intézkedések finanszírozásához vezetett, habár 
helyzeténél fogva nem tudja teljes mértékben kizárni, hogy néhány ilyen létesítmény 
közvetett módon részesült a helyi közlétesítmények korszerűsítésére és átalakítására irányuló 
beruházásokból. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkének keretében a 
Bizottságnak az a szerepe, hogy hozzájáruljon a tagállamok kultúrájának virágzásához,
tiszteletben tartva nemzeti és regionális sokszínűségüket, ugyanakkor előtérbe helyezve a 
közös kulturális örökséget. A tagállamok feladata annak megítélése, hogy mi tartozik a 
kulturális örökség körébe.


