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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0595/2011, ingediend door Kendra Pinder (Britse nationaliteit), over 
vermeende dierenmishandeling in Roemenië

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat in Roemenië dieren slecht worden behandeld en dat ze wreed worden 
afgeslacht. Als voorbeeld noemt zij het doden van 220 honden in Botosani en het afmaken van 
paarden in de Donaudelta. Indienster deelt mee dat het doden van honden, dat nog steeds 
doorgaat, een lucratieve handel is geworden, want voor elk gedood dier ontvangt een familielid 
van een plaatselijke functionaris 100 euro. Anderzijds stelt zij dat het corruptie in de hand werkt, 
en vraagt zij de Europese Unie beter toezicht te houden op de communautaire middelen die deze 
lidstaat zijn toegewezen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 26 september 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 17 februari 2012

Indienster geeft aan dat Roemeense autoriteiten wetten op dierenwelzijn schenden, en verwijst 
hierbij voornamelijk naar het afmaken van zwerfhonden en wilde paarden in de regio van de 
Donaudelta. Zij stelt dat de EU om die reden geen fondsen meer aan Roemenië zou mogen 
toekennen, vooral als het geld verkeerd beheerd wordt door deze autoriteiten.

Opmerkingen van de Commissie 

Momenteel bestaan er geen EU-regels over het afmaken van honden, zoals vermeld in 
antwoorden op parlementaire vragen, onder meer E-006543/20111. De Commissie meent dat de 
Unie niet bevoegd is om in te grijpen in het beheer van de hondenpopulatie, aangezien er geen 
                                               
1 http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB.
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begin van bewijs is dat deze activiteit een van de doelstellingen van de Unie doorkruist. Het 
debat over het vangen en laten slachten van paarden in de regio van de Donaudelta lijkt ook niet 
in te gaan tegen EU-bevoegdheden. Indienster stelt dat de Roemeense autoriteiten openlijk 
corrupt zijn en EU-fondsen verkeerd beheren, maar brengt hiervoor geen specifieke bewijzen 
aan.

Conclusie

De Commissie erkent dat het beheer van de hondenpopulatie tot problemen van dierenwelzijn 
kan leiden. Echter, dit is een kwestie die uitsluitend onder de bevoegdheid van elke lidstaat valt. 
Dezelfde conclusie is van toepassing op het uitschiften van halfwilde paarden die 
gevangengenomen worden in de regio van de Donaudelta in Roemenië.

De Commissie kan de beweringen over het verkeerd beheer van EU-fondsen niet onderzoeken 
zonder specifieke aanwijzingen.


