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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0929/2012, którą złożył Francisco Pérez Martínez (Hiszpania) w 
imieniu Partii Zielonych Wspólnoty Madrytu w sprawie zakazu 
organizowania festiwalów powszechnie znanych pod nazwą „festiwali 
byków” 

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który domaga się wprowadzenia zakazu organizowania festiwalów 
powszechnie znanych pod nazwą „festiwali byków”, wspomina o sytuacji w San Sebastián de 
los Reyes, mieście w Hiszpanii, gdzie na uroczystości związane z festiwalem byków wydano 
ponad 300 tys. EUR, podczas gdy ponad 2 mln hiszpańskich dzieci żyje na granicy ubóstwa. 
Składający petycję domaga się zatem zaprzestania udzielania jakiejkolwiek pomocy 
finansowej radzie miasta San Sebastián de los Reyes, jeżeli w dalszym ciągu będzie ona 
dotować ze środków publicznych takie spektakle, które jego zdaniem są okrutne i brutalne 
oraz powodują cierpienie niewinnych zwierząt dla przyjemności ludzi nieczułych na ból 
byków, wołów, krów itp. Chciałby również, aby przeprowadzono kontrolę ksiąg 
rachunkowych tej gminy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 14 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Komisja może potwierdzić, że w Madrycie nie zatwierdzono żadnych wydatków na walki 
byków ani w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ani Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Zgodnie z zasadą zarządzania dzielonego odpowiedzialność za wybór projektów w ramach 
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programów, za zarządzanie nimi i za ich realizację spoczywa tylko i wyłącznie na państwach 
członkowskich i władzach krajowych, które korzystają ze swoich kompetencji przy pełnym 
poszanowaniu obowiązujących przepisów prawa UE i prawa krajowego. Komisji nie są znane 
żadne operacje finansowane częściowo ze środków UE, które skutkowały finansowaniem 
walki byków, choć nie jest ona w stanie całkowicie wykluczyć, że niektóre spośród takich 
imprez skorzystały pośrednio na inwestycjach, których celem było unowocześnienie lub 
reorganizacja infrastruktury publicznej. Zgodnie z art. 167 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej rola Komisji polega na przyczynianiu się do rozkwitu kultur państw 
członkowskich z poszanowaniem ich różnorodności narodowej i regionalnej przy 
jednoczesnym podkreślaniu znaczenia wspólnego dziedzictwa kulturowego. O tym, co 
stanowi element dziedzictwa kulturowego, decydują państwa członkowskie.


