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Temats: Lūgumraksts Nr. 0595/2011, ko iesniedza Apvienotās Karalistes
valstspiederīgā Kendra Pinder, par iespējamu nežēlīgu izturēšanos pret 
dzīvniekiem Rumānijā

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja sūdzas par ļaunu izturēšanos pret dzīvniekiem Rumānijā, tos 
nežēlīgi nogalinot. Minēti piemēri par 220 suņu nokaušanu Botošani, kur slepkavošana 
turpinās, un par zirgu izkaušanu Donavas deltā. Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka suņu 
nokaušana ir kļuvusi par ienesīgu nodarbošanos, jo par katru nogalināto dzīvnieku vietējās 
pašvaldības ierēdņa radinieks saņem EUR 100. Lūgumraksta iesniedzēja ziņo arī par 
iesakņojušos korupciju un lūdz Eiropas Savienībai rūpīgāk uzraudzīt dalībvalstij piešķirtos ES 
finanšu līdzekļus.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2011. gada 26. septembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 17. februārī

Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Rumānijas varas iestādes pārkāpj tiesību aktus dzīvnieku 
labturības jomā, galvenokārt minot klaiņojošu suņu un savvaļas zirgu nogalināšanu Donavas 
deltas reģionā. Šā iemesla dēļ viņa prasa, lai ES pārtrauktu sniegt finansējumu Rumānijai, 
īpaši ja šīs varas iestādes naudu izlieto neatbilstoši.
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Šobrīd ES nepastāv noteikumi par suņu nogalināšanu, kā tas ir norādīts atbildēs uz 
parlamentārajiem jautājumiem, piemēram, uz jautājumu E-06543/20111. Komisija uzskata, ka 
darbības suņu populācijas pārvaldības jomā nav Eiropas Savienības kompetencē, jo nav prima 
facie pierādījumu, ka šis pasākums traucētu kāda ES mērķa sasniegšanai. Tāpat nešķiet arī, ka 
ar debatēm par zirgu sagūstīšanu to nogalināšanai Donavas deltas reģionā notiktu iejaukšanās 
kādā no ES kompetences jomām. Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka Rumānijas varas 
iestādes atklāti veic korumpētas darbības un nepareizi izmanto ES finansējumu, bet viņa 
nesniedz tam konkrētus pierādījumus.
  
Secinājums

Komisija atzīst, ka suņu populācijas pārvaldība var radīt bažas attiecībā uz dzīvnieku 
labturību. Tomēr šis jautājums ir vienīgi katras dalībvalsts kompetencē. To pašu var teikt arī 
par savvaļas zirgu izkaušanu, kas noķerti Rumānijas Donavas deltas reģionā.

Bez konkrētām norādēm Komisija nevar veikt izmeklēšanu attiecībā uz apgalvojumiem par 
ES finansējuma nepareizu izmantošanu.

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


