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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0929/2012 dėl vadinamųjų bulių festivalių uždraudimo, kurią pateikė 
Ispanijos pilietis Francisco Pérez Martínez Madrido bendruomenės žaliųjų 
organizacijos vardu

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, kuris pasisako už vadinamųjų bulių festivalių uždraudimą, atkreipia 
dėmesį į Ispanijos San Sebastian de los Rejeso mieste susidariusią padėtį – su buliais 
susijusioms pramogoms išleista per 300 000 EUR, o daugiau nei 2 mln. Ispanijos vaikų 
gyvena ties skurdo riba. Todėl peticijos pateikėjas siekia, kad būtų nutraukta visa finansinė 
parama San Sebastian de los Rejeso miesto savivaldybei, kol ji skiria valstybės subsidijas 
tokiems renginiams, kurie, jo manymu, yra žiaurūs ir brutalūs ir verčia kentėti nekaltus 
gyvūnus vardan žmonių, kurie yra nejautrūs bulių, jaučių, karvių ir kt. skausmui, malonumo. 
Jis taip pat norėtų, kad būtų atliktas savivaldybės sąskaitų auditas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. kovo 27 d.

Komisija patvirtina, kad išlaidų bulių kautynėms Madride nepatvirtino nei Europos regioninės 
plėtros fondas, nei Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai.

Vadovaujantis bendro valdymo principu, už šių programų projektų atranką, įgyvendinimą ir 
valdymą atsakingos tik valstybės narės ir jos privalo tai vykdyti visapusiškai laikydamosi 
taikytinų ES ir nacionalinių teisės aktų. Komisijai nėra žinoma apie jokias ES bendro 
finansavimo operacijas, per kurias būtų skirta lėšų bulių kautynėms, tačiau Komisija negali 
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visiškai atmesti galimybės, kad kai kurios iš jų galėjo turėti netiesioginės naudos iš 
investicijų, skirtų vietos viešosios infrastruktūros gerinimui ar pertvarkymui. Pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 167 straipsnį Komisija privalo prisidėti prie valstybių narių 
kultūrų klestėjimo, gerbdama jų nacionalinę ir regioninę įvairovę ir kartu iškeldama bendrą 
kultūros paveldą. Įvertinti, ką apima kultūros paveldas tenka valstybėms narėms.


