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Ref.: Petiția nr. 1251/2012, adresată de asociația non profit „Occupy for Animals” 
(Luxemburg), privind maltratarea animalelor fără stăpân

1. Rezumatul petiției

„Occupy for Animals” este o asociație neguvernamentală de protecție a animalelor, cu sediul 
în Luxemburg. Potrivit asociației petiționare, în statele membre ale UE există aproximativ 100 
de milioane de câini și un număr dublu de pisici. Aceste animale și puii lor vor continua să se 
înmulțească, astfel încât în câțiva ani vor fi cu câteva mii mai multe animale nedorite, care vor 
avea o viață plină de suferințe, foamete și deznădejde. Asociația petiționară dorește să 
cunoască măsurile luate de Comisie pentru implementarea Declarației scrise a Parlamentului 
European, în conformitate cu articolul 123 din Regulamentul de procedură, din 
13 octombrie 2011 privind gestionarea populației de câini și a Rezoluției Parlamentului din 
4 iulie 2012 referitoare la Strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea 
animalelor 2012–2015.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 28 ianuarie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 27 martie 2013

Comisia este conștientă de faptul că din mai multe motive, în unele state membre, controlul 
populației animalelor de companie, inclusiv al bunăstării câinilor fără stăpân, poate fi 
problematic. 

Cu toate acestea, deși articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că 
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trebuie ținut seama pe deplin de cerințele referitoare la bunăstarea animalelor în elaborarea și 
punerea în aplicare a unor politici ale UE, acesta nu oferă un temei juridic și nici nu impune 
abordarea tuturor aspectelor legate de bunăstarea animalelor. Prin urmare, această chestiune intră 
exclusiv în aria de responsabilitate a statelor membre și nu este reglementată de normele UE. 

Comisia a susținut în mod constant activitatea desfășurată de Organizația Mondială pentru 
Sănătatea Animalelor (OIE) în elaborarea de orientări pentru controlul populației de câini fără 
stăpân, subliniind importanța înregistrării și identificării câinilor avuți în proprietate, alături de 
controlul natalității, ca elemente fundamentale ale unei dețineri responsabile de câini. 

Aceste standarde adoptate în 2009 indică, de asemenea, organismele responsabile cu elaborarea 
și punerea în aplicare a legislației și instruirii corespunzătoare pentru a reglementa capturarea, 
transportul și uciderea câinilor, precum și criterii minime pentru adăpostire și îngrijire. Cu toate 
acestea, este la latitudinea fiecărui stat membru, în calitate de membru cu drepturi depline al OIE, 
să determine cel mai adecvat mod de a folosi aceste orientări internaționale în contextul lor 
național. 

Comisia intenționează să susțină în continuare activitatea viitoare a OIE în acest domeniu.

În ceea ce privește Strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-
2015, Comisia are în plan efectuarea unui studiu privind bunăstarea câinilor și pisicilor implicate 
în practici comerciale. În lumina rezultatelor acestui studiu, Comisia va evalua dacă sunt 
necesare acțiuni suplimentare în acest domeniu, cu respectarea principiilor proporționalității și 
subsidiarității.

De asemenea, Comisia se implică activ în promovarea strategiilor de informare și educație 
sistematică și comună privind bunăstarea câinilor și cooperează cu alte organizații la elaborarea 
site-ului „CARODOG” (www.carodog.eu), o platformă informativă privind gestionarea 
populației canine care să conducă la deținători responsabili de animale ca principiu de bază 
pentru promovarea bunăstării animalelor de companie în Uniunea Europeană.

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 31 ianuarie 2014

Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene obligă Uniunea Europeană și 
instituțiile acesteia să țină seama de toate cerințele bunăstării animalelor ca ființe sensibile la 
elaborarea și implementarea politicilor în domeniul agriculturii, pescuitului, transportului, 
pieței interne, cercetării și dezvoltării tehnologice și spațiului. 

Instituțiile Uniunii Europene trebuie să rămână în sferele de competență care le-au fost 
conferite de tratate. Astfel, puterea acestora de a îmbunătăți situația bunăstării animalelor prin 
legiferare și punere în aplicare este limitată la domeniile politice menționate mai sus. Prin 
urmare, Comisia Europeană nu are mandat pentru a elabora și implementa politici privind 
câinii și pisicile fără stăpân. Aceste chestiuni țin de competența exclusivă a statelor membre. 

În aceste condiții, cât și ținând cont de cadrul strategiei Uniunii Europene pentru protecția și 
bunăstarea animalelor 2012-2015, Comisia a decis să efectueze un studiu privind bunăstarea 
câinilor și pisicilor implicate în practici comerciale. Scopul este să se constate dacă aceste 
temeri referitoare la tratamentul acestor animale reflectă o situație generală în UE și, ca 
urmare, să decidă în ce măsură UE ar trebui să ia măsuri concrete în acest domeniu. 


