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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0595/2011 af Kendra Pinder, britisk statsborger, om påstået 
mishandling af dyr i Rumænien

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at dyr mishandles i Rumænien, og at de slås ihjel på en grusom måde. 
Som eksempel henvises der til massakren på 220 hunde i Botosani, som i øvrigt stadig 
fortsætter, og nedslagtningen af heste i Donaudeltaet. Hun oplyser, at hundenes død er blevet 
gjort til en lukrativ forretning, idet et familiemedlem til en af de ansvarlige modtager 100 euro 
for hvert dyr, der bliver slået ihjel. Endvidere henviser hun til, at korruptionen er udbredt, og 
beder EU om at foretage en bedre kontrol med de fællesskabsmidler, der tildeles denne 
medlemsstat.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 26. september 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012

"Andrageren oplyser, at de rumænske myndigheder overtræder lovgivningen om dyrevelfærd, 
navnlig i forbindelse med aflivning af herreløse hunde og vilde heste i regionen omkring 
Donaudeltaet. Andrageren mener derfor, at EU skal stoppe støtten til Rumænien, navnlig hvis 
midlerne forvaltes uhensigtsmæssigt af de pågældende myndigheder. 

"Kommissionens bemærkninger 

Der er i øjeblikket ingen EU-regler om aflivning af hunde, som det er understreget i tidligere 
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svar på parlamentariske forespørgsler som f.eks. E-06543/2011. Kommissionen vurderer, at 
EU ikke har kompetence til at træffe foranstaltninger i forbindelse med forvaltning af 
hundebestanden, da der ikke umiddelbart er dokumentation for, at denne aktivitet griber ind i 
en af EU's målsætninger. Debatten om indfangning af heste til slagtning i regionen omkring 
Donaudeltaet hører heller ikke under EU's kompetenceområde. Andrageren klager over, at de 
rumænske myndigheder åbent korrumperer og forvalter EU-midler uhensigtsmæssigt, men 
han fremlægger ikke specifik dokumentation herfor.
  

Konklusion

Kommissionen anerkender, at forvaltning af hundebestanden kan rejse spørgsmål om 
dyrevelfærd. Dette anliggende hører dog fortsat under den enkelte medlemsstats eneansvar. 
Den samme konklusion gælder også for slagtning af halvvilde heste, der indfanges i regionen 
omkring Donaudeltaet i Rumænien.

Kommissionen kan ikke foretage en undersøgelse på grundlag af beskyldninger om 
uhensigtsmæssig forvaltning af EU-midler uden specifik dokumentation."

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB.


