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Peticijų komitetas

17.2.2012

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0595/2011 dėl tariamo žiauraus elgesio su gyvūnais Rumunijoje, 
kurią pateikė Jungtinės Karalystės pilietė Kendra Pinder

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja nurodo, kad Rumunijoje žiauriai elgiamasi su gyvūnais ir jie žiauriai 
žudomi. Kaip pavyzdį peticijos pateikėja nurodo 220 šunų išžudymą Botošanyje, kuris ir 
toliau tęsiamas, ir arklių naikinimą Dunojaus upės deltoje. Peticijos pateikėja nurodo, kad 
šunų žudymas tapo pelningu verslu, nes už kiekvieną sunaikintą šunį vietos atsakingo asmens 
šeimos narys gauna 100 EUR. Kita vertus, peticijos pateikėja nurodo įsišaknijusią korupciją ir 
prašo Europos Sąjungos kruopščiau tikrinti šiai valstybei narei skirtų ES fondų lėšų 
panaudojimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. vasario 17 d.

„Peticijos pateikėjas teigia, kad Rumunijos valdžios institucijos pažeidžia gyvūnų gerovės 
teisės aktus, visų pirma nurodydamas benamių šunų ir arklių žudymo Dunojaus upės deltos 
regione atvejus. Dėl šios priežasties jis teigia, kad ES turėtų nebeteikti lėšų Rumunijai, ypač 
jei šios institucijos lėšas paskirsto netinkamai.

Komisijos pastabos 

Šiuo metu nėra ES taisyklių dėl šunų naikinimo, kaip buvo pažymėta atsakymuose į 
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parlamentinius klausimus, kaip antai Nr. E-06543/20111. Komisija mano, kad Sąjunga neturi 
įgaliojimų imtis veiksmų šunų populiacijos valdymo srityje, nes nėra prima facie įrodymų, 
kad ši veikla trukdytų siekti vieno iš Sąjungos tikslų. Diskusijos dėl arklių gaudymo ir 
naikinimo Dunojaus upės deltos regione taip pat nėra susijusios su ES kompetencijos sritimis. 
Peticijos pateikėjas teigia, kad Rumunijos valdžios institucijos yra akivaizdžiai korumpuotos 
ir netinkamai tvarko ES lėšas, tačiau nepateikia konkrečių įrodymų.

Išvada

Komisija pripažįsta, kad šunų populiacijos valdymas gali kelti susirūpinimą dėl gyvūnų 
gerovės. Tačiau už tai atsakinga tik kiekviena valstybė narė. Tokia pati išvada taikoma 
kalbant apie pusiau laukinių arklių, sugautų Dunojaus upės deltos regione Rumunijoje, 
naikinimą.

Komisija negali tirti įtarimų dėl netinkamo ES lėšų tvarkymo neturėdama konkrečių 
įrodymų.“

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


