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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0595/2011, adresată de Kendra Pinder, de cetățenie britanică, privind 
presupusa maltratare a animalelor, în România

1. Rezumatul petiției

Petiționara afirmă că în România animalele sunt maltratate fiind ucise cu brutalitate. Aceasta 
dă ca exemplu masacrul a 220 de câini din Botoșani, care încă continuă, și sacrificarea cailor 
din Delta Dunării. Aceasta indică faptul că uciderea câinilor a devenit o afacere profitabilă, 
deoarece, pentru fiecare câine sacrificat, o rudă a unui responsabil local primește câte 100 de 
euro. Pe de altă parte, aceasta semnalează existența corupției și solicită ca Uniunea Europeană 
să monitorizeze mai bine fondurile UE care sunt alocate acestui stat membru.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 26 septembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 17 februarie 2012

Petiționara menționează faptul că autoritățile române încalcă legile privind bunăstarea 
animalelor, făcând trimitere, în special, la uciderea câinilor fără stăpân și a cailor sălbatici din 
Delta Dunării. Din acest motiv, aceasta susține că UE ar trebui să sisteze alocarea de fonduri 
pentru România, mai ales în situația în care banii sunt gestionați în mod necorespunzător de 
către aceste autorități.

Observațiile Comisiei 

În prezent, nu există nicio normă a UE privind uciderea câinilor, după cum s-a indicat în 
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răspunsurile la întrebările parlamentare, de exemplu E-06543/20111. Comisia consideră că 
Uniunea nu are competența de a adopta măsuri privind gestionarea populației de câini, 
deoarece, la prima vedere, nu există dovezi potrivit cărora această activitate contravine unuia 
dintre obiectivele UE. Nici dezbaterea privind capturarea cailor pentru sacrificare în regiunea 
Deltei Dunării nu pare să intre în competența UE. Petiționara susține că autoritățile române 
sunt în mod evident corupte și gestionează în mod necorespunzător fondurile UE, dar aceasta 
nu furnizează dovezi specifice.
  

Concluzie

Comisia recunoaște faptul că gestionarea populației de câini ar putea genera îngrijorări legate 
de bunăstarea animalelor. Cu toate acestea, chestiunea rămâne în responsabilitatea exclusivă a 
fiecărui stat membru. Aceeași concluzie se aplică și în ceea ce privește sacrificarea cailor
semisălbatici capturați în Delta Dunării din România.

Fără indicații specifice, Comisia nu poate investiga acuzațiile de gestionare necorespunzătoare 
a fondurilor UE.

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


