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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0595/2011, którą złożyła Kendra Pinder (Wielka Brytania) w sprawie 
domniemanego znęcania się nad zwierzętami w Rumunii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że w Rumunii występuje zjawisko znęcania się na zwierzętami, 
ponieważ są one zabijane za pomocą okrutnych metod. Jako przykład podaje zabicie 
220 psów w miejscowości Botoszany, gdzie zwierzęta wciąż są zabijane, a także zabicie koni 
w delcie Dunaju. Składająca petycję wskazuje, że zabijanie psów stało się lukratywnym 
zajęciem, ponieważ za każde zabite zwierzę krewny lokalnego urzędnika otrzymuje 100 euro. 
Składająca petycję informuje również, że korupcja jest powszechna, i zwraca się do 
Parlamentu Europejskiego o bardziej dokładne monitorowanie unijnych środków 
przydzielanych temu państwu członkowskiemu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Składająca petycję informuje, że władze rumuńskie łamią przepisy dotyczące dobrostanu 
zwierząt. Odnosi się głównie do zabijania bezpańskich psów i dzikich koni w delcie Dunaju. 
Jej zdaniem UE powinna w związku z tym przestać przekazywać Rumunii fundusze, 
zwłaszcza że władze tego kraju nieprawidłowo zarządzają pieniędzmi.

Uwagi Komisji 
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Obecnie nie istnieją przepisy UE dotyczące zabijania psów, jak wspomniano 
w odpowiedziach na pytania parlamentarne, np. E-06543/20111. Komisja uważa, że Unia nie 
ma uprawnień do podjęcia działań w zakresie zarządzania populacją psów, ponieważ nie 
istnieją dowody prima facie na to, że działalność ta ma wpływ na któryś z celów Unii. Debata 
na temat wyłapywania koni na ubój w delcie Dunaju również nie wchodzi w zakres 
kompetencji UE. Składająca petycję twierdzi, że władze rumuńskie jawnie stosują nieuczciwe 
praktyki i źle zarządzają funduszami UE, ale nie podaje konkretnych dowodów.

Wniosek

Komisja jest zdania, że zarządzanie populacją psów może wzbudzać wątpliwości dotyczące 
dobrostanu zwierząt. Niemniej jednak sprawa ta wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji 
poszczególnych państw członkowskich. Ten sam wniosek dotyczy również uboju półdzikich 
koni wyłapywanych w Rumunii w delcie Dunaju.

Komisja nie może przeanalizować zarzutów w sprawie nieprawidłowego zarządzania 
funduszami UE bez podania konkretnych przykładów.

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


