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Betreft: Verzoekschrift 0929/2012 ingediend door Francisco Pérez Martínez (Spaanse 
nationaliteit), namens "Los Verdes de la Comunidad de Madrid", over een 
verbod op stierenvechten

1. Samenvatting van verzoekschrift

Indiener, die voorstander is van een verbod op stierenvechten, verwijst naar de situatie in San 
Sebastián de los Reyes, een gemeente in Spanje waar meer dan 300 000 EUR werd 
uitgegeven aan feestelijkheden waarbij de stier centraal staat, terwijl meer dan twee miljoen 
Spaanse kinderen op de armoedegrens leven. Indiener wenst daarom dat alle financiële steun 
aan de gemeenteraad van San Sebastián de los Reyes wordt opgeschort zolang deze publieke 
subsidies blijft verstrekken aan deze volgens hem wrede en brute spektakels waarbij 
onschuldige dieren moeten lijden voor het plezier van mensen die onverschillig staan ten 
opzichte van het lijden van stieren, kalveren, koeien, enz.. Hij vraagt voorts om een onderzoek 
naar de rekeningen van deze gemeente.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 14 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

De Commissie bevestigt dat in Madrid geen uitgaven voor stierenvechten zijn gecertificeerd, 
noch op grond van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling noch op grond van het 
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.
In het kader van het beginsel inzake gedeeld beheer, ligt de verantwoordelijkheid voor de 
selectie, het beheer en de uitvoering van projecten binnen de programma's uitsluitend bij de 
lidstaten en de nationale autoriteiten die deze verantwoordelijkheid uitoefenen in volledige 
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overeenstemming met de geldende wetgeving van de EU en de lidstaat in kwestie. De 
Commissie is niet op de hoogte van door de Unie medegefinancierde acties die hebben geleid 
tot de financiering van stierenvechten. Zij kan evenwel niet volledig uitsluiten dat sommige 
voorzieningen op dit gebied indirect hebben geprofiteerd van investeringen voor de 
verbetering of herstructurering van plaatselijke openbare voorzieningen. Overeenkomstig 
artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is het de taak van 
de Commissie bij te dragen tot de ontplooiing van de culturen van de lidstaten onder 
eerbiediging van de nationale en regionale verscheidenheid van die culturen, maar tegelijk 
ook de nadruk leggend op het gemeenschappelijk cultureel erfgoed. Het is aan te lidstaten te 
bepalen wat onder het cultureel erfgoed van het land in kwestie valt.


