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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0929/2012 ko iesniedzis Spānijas valstspiederīgais Francisco 
Pérez Martínez Madrides kopienas Zaļo kustības vārdā par tā dēvēto vēršu 
festivālu aizliegšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs, kurš iestājas par pasākumu aizliegšanu, kas parasti tiek dēvēti par 
„vēršu festivāliem”, norāda uz situāciju Spānijas pilsētā San Sebastián de los Reyes, kur 
vairāk nekā 300 000 eiro iztērēti ar vēršiem saistītām svinībām laikā, kad 2 miljoni Spānijas 
bērnu dzīvo uz nabadzības robežas. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs cenšas panākt finansiāla 
atbalsta izbeigšanu San Sebastián de los Reyes pilsētas domei tik ilgi, kamēr tā turpina 
pieškirt publiskas subsīdijas šādiem uzvedumiem, kurus viņš uzskata par cietsirdīgiem un 
brutāliem, un kuri pēc viņa domām liek ciest nevainīgiem dzīvniekiem to cilvēku izpriecu dēļ, 
kas ir vienaldzīgi pret buļļu, vēršu, govju utt. sāpēm. Viņš vēlētos, lai tiktu veikta arī revīzija 
šīs pilsētas pašvaldības grāmatvedībā.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 14. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 27. martā

Komisija var apliecināt, ka Madridē nav apstiprināti vēršu cīņām paredzēti izdevumi ne no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ne no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. 
Saskaņā ar dalītas pārvaldības principu projektu izvēle, pārvaldība un īstenošana programmu 
ietvaros ir vienīgi dalībvalstu un valsts pārvaldes iestāžu kompetencē, kuras to piemēro, 
pilnībā ievērojot spēkā esošos ES un valsts tiesību aktus. Komisijas rīcībā nav informācijas 
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par jebkādu ES daļēji finansētu darbību, kuras rezultātā tiktu finansēti vēršu cīņu pasākumi, 
kaut arī tā nevar pilnībā izslēgt to, ka daži no vēršu cīņām paredzētajiem objektiem netieši ir 
guvuši labumu no vietējo publisko objektu uzlabošanai un pārstrukturēšanai paredzētajiem 
ieguldījumiem. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 167. pantu Komisijas 
uzdevums ir veicināt dalībvalstu kultūras uzplaukumu, respektējot nacionālās un reģionālās 
atšķirības un vienlaikus pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras mantojumam. Dalībvalstu 
kompetencē ir izvērtēt, ko tās uzskata par kultūras mantojumu.


