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Romániában az állatokkal szemben tanúsított állítólagosan kegyetlen 
bánásmódról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint Romániában az állatokat kegyetlen leölési gyakorlatok 
alkalmazásával kínzásnak teszik ki. Példaként említi 220 kutya lemészárlását Botosaniban, 
amely egyébként még folytatódik, vagy a Duna-deltai lovak leölését. Megjegyzi, hogy a 
kutyák legyilkolása nyereséges üzletté válik, mivel minden egyes leölt állat után 100 eurót 
fizetnek valamelyik helyi tisztségviselő egyik családtagjának. Másrészt utal a korrupció 
jelenlétére és kéri, hogy az Európai Unió gyakoroljon fokozottabb ellenőrzést az e tagállam 
számára előirányzott közösségi alapok felett.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. szeptember 26. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. február 17.

A petíció benyújtója kifejti, hogy a román hatóságok megsértik az állatjóléti jogszabályokat, 
és mindenekelőtt a kóbor kutyák és vadlovak leölését említi a Duna-delta térségében. Azt 
javasolja, hogy ezen okból az EU állítsa le a Romániának szánt források folyósítását, 
különösen, ha az említett hatóságok nem rendeltetésszerűen gazdálkodnak a kiutalt 
összegekkel.
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A Bizottság észrevételei 

Jelenleg nem léteznek uniós szabályok a kutyák leölésére vonatkozóan, amint arra például az 
E-06543/2011.1 sz. parlamenti kérdésre adott válaszban is rámutattak. A Bizottság úgy véli, 
hogy a kutyapopulációk kezelése terén hozott intézkedések az Unió hatáskörén kívül esnek, 
mivel nincs meggyőző bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ez a tevékenység ellentétes az Unió 
egyik célkitűzésével. Emellett úgy tűnik, hogy a lovaknak a Duna-delta térségében leölés 
céljából történő befogásával kapcsolatos vita szintén nem érinti az uniós hatásköröket. A 
petíció benyújtója azt állítja, hogy a román hatóságok körében nyílt korrupció zajlik, illetve 
nem rendeltetésszerűen gazdálkodnak az uniós forrásokkal, konkrét bizonyítékkal azonban 
nem szolgál. 
  

Következtetés

A Bizottság elismeri, hogy a kutyapopulációk kezelése állatjóléti aggályokat vethet fel. Ez a 
kérdés azonban továbbra is az egyes tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartozik Ugyanez a 
következtetés érvényes a romániai Duna-delta térségben begyűjtött félig vadon élő lovak 
selejtezésére is.

A Bizottságnak konkrét információk hiányában nem áll módjában kivizsgálni az uniós 
források nem rendeltetésszerű kezelésével kapcsolatos vádakat.

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


