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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0929/2012, adresată de Francisco Pérez Martínez, de cetățenie spaniolă, 
în numele Grupului Verzilor din Comunitatea Madrid, privind interzicerea 
festivalurilor cunoscute ca „festivaluri cu tauri” 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care pledează pentru interzicerea festivalurilor cunoscute ca „festivaluri cu 
tauri”, menționează situația din San Sebastián de los Reyes, un oraș din Spania unde peste 
300 000 de euro au fost cheltuiți pentru festivitățile legate de tauri, în condițiile în care peste 
2 milioane de copii spanioli trăiesc de pe o zi pe alta. Prin urmare, petiționarul caută să pună 
capăt oricărui sprijin financiar către consiliul orașului San Sebastián de los Reyes, atâta timp 
cât acesta continuă să acorde finanțare publică pentru asemenea spectacole, pe care acesta le 
consideră crude și brutale și care fac să sufere animale inocente pentru plăcerea oamenilor 
insensibili la durerea taurilor, boilor, vacilor etc. El ar dori, de asemenea, să se desfășoare un 
audit al conturilor municipalității respective.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 14 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Comisia poate să confirme că nu s-au înregistrat cheltuieli cu luptele cu tauri în Madrid nici în 
cadrul Fondului european de dezvoltare regională, nici în cadrul Fondului european agricol 
pentru dezvoltare rurală.  
Conform principiului gestionării comune, responsabilitatea pentru selectarea, gestionarea și 
punerea în aplicare a proiectelor din cadrul programului aparține exclusiv statelor membre și 
autorităților naționale, care își exercită această responsabilitate cu respectarea deplină a 
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legislației UE și naționale aplicabile. Comisia nu cunoaște niciun caz în care vreo operațiune 
cofinanțată de UE ar fi condus la finanțarea unor lupte cu tauri, deși nu se află în poziția de a 
exclude pe deplin că unele dintre clădiri ar fi putut beneficia indirect de investițiile care au 
urmărit modernizarea sau restructurarea clădirilor publice locale. În temeiul articolului 167 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, rolul Comisiei este de a contribui la 
înflorirea culturilor statelor membre, respectând diversitatea națională și regională a acestora 
și punând în evidență, în același timp, moștenirea culturală comună. Sarcina de a decide 
asupra domeniului de acoperire al conceptului de moștenire culturală aparține statelor 
membre.


