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εικαζόμενη κακομεταχείριση των ζώων στη Ρουμανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα ισχυρίζεται ότι υφίσταται κακομεταχείριση των ζώων στη Ρουμανία και ότι 
θανατώνονται με βάναυσες μεθόδους. Παρατίθεται το παράδειγμα της σφαγής 220 σκύλων 
στο Botoșani, όπου η θανάτωση συνεχίζεται, και της σφαγής αλόγων στο Δέλτα του 
Δούναβη. Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι η θανάτωση σκύλων έχει καταστεί επικερδής 
επιχείρηση αφού για κάθε ζώο που θανατώνεται ένας συγγενής τού κατά τόπους υπαλλήλου 
εισπράττει 100 ευρώ. Η αναφέρουσα δηλώνει επίσης ότι η διαφθορά είναι βαθιά ριζωμένη 
και ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί πιο στενά τα κονδύλια της ΕΕ που 
διατίθενται στο εν λόγω κράτος μέλος.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 26 Σεπτεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012.

Η αναφέρουσα διατείνεται ότι οι ρουμανικές αρχές παραβιάζουν τη νομοθεσία για τη 
μεταχείριση των ζώων και αναφέρει συγκεκριμένα τη θανάτωση αδέσποτων σκύλων και 
άγριων αλόγων στο Δέλτα του Δούναβη. Για το λόγο αυτό, ισχυρίζεται ότι η ΕΕ πρέπει να 
σταματήσει να παρέχει χρηματοδότηση στη Ρουμανία, ιδιαίτερα αν γίνεται κακοδιαχείριση 
των κονδυλίων από τις εν λόγω αρχές.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής
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Επί του παρόντος, δεν υφίσταται κανόνας της ΕΕ για τη θανάτωση των σκύλων, όπως έχει 
επισημανθεί στο πλαίσιο απαντήσεων σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις όπως η E-
06543/20111. Η Επιτροπή φρονεί ότι η Ένωση δεν είναι αρμόδια για την ανάληψης δράσης 
με σκοπό τη διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία εκ πρώτης όψεως (prima facie) ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
επηρεάζει κάποιον από τους στόχους της ΕΕ. Ούτε το ζήτημα της παγίδευσης και σφαγής 
αλόγων στο Δέλτα του Δούναβη φαίνεται να εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η 
αναφέρουσα υποστηρίζει ότι οι Ρουμανικές αρχές είναι κατάφωρα διεφθαρμένες και 
κακοδιαχειρίζονται τα κονδύλια της ΕΕ, ωστόσο, δεν παρέχει συγκεκριμένα αποδεικτικά 
στοιχεία.
  

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η διαχείριση του πληθυσμού των σκύλων μπορεί να εγείρει 
προβληματισμούς για την ορθή μεταχείριση των ζώων. Ωστόσο, το ζήτημα εναπόκειται 
αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του εκάστοτε κράτους μέλους. Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει 
και για τη σφαγή ημιάγριων αλόγων στο Δέλτα του Δούναβη στη Ρουμανία.

Η Επιτροπή δεν μπορεί να διερευνήσει τις κατηγορίες για κακοδιαχείριση των κονδυλίων της 
ΕΕ χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία.

                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB (http://www.europarl.europa.eu/QP-
WEB/application/home.do?language=EL)


