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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral  O-000011/2020
adresată Comisiei
Articolul 136 din Regulamentul de procedură
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga 
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Subiect: Protejarea pieței interne a UE și a drepturilor consumatorilor împotriva efectelor negative 
ale comerțului ilegal cu animale de companie

În fiecare an, un număr semnificativ de animale de companie sunt comercializate ilegal în statele 
membre, adesea prin utilizarea abuzivă a Regulamentului (UE) nr. 576/2013 privind circulația 
necomercială a animalelor de companie pentru a le deplasa peste hotare în vederea vânzării, ceea ce 
ar trebui făcut în temeiul Directivei 92/65/CEE a Consiliului.

Traficul de animale de companie are consecințe negative asupra sănătății publice, a bunăstării 
animalelor și a protecției consumatorilor. Acesta a devenit o sursă majoră de venit pentru 
criminalitatea internațională organizată și afectează, de asemenea, buna funcționare a pieței interne a 
UE atât prin impozitele aferente neîncasate, cât și prin faptul că se creează o concurență neloială, în 
special în contextul amplificării vânzării online de animale de companie, care este slab reglementată 
atât la nivel național, cât și în temeiul dreptului Uniunii. Într-adevăr, unele ONG-uri estimează că un 
crescător ilegal care vinde câini de rasă la nivel transfrontalier ar putea obține profituri de peste 100 
000 de euro pe an.

Când intenționează Comisia să adopte un plan de acțiune transsectorial al UE care să țină seama de 
opiniile diferitelor părți interesate, inclusiv de cele ale Parlamentului și ale statelor membre, pentru a 
contracara comerțul ilegal cu animale de companie în UE?

Cum intenționează Comisia să folosească activitatea subgrupului de inițiativă voluntară privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor de companie destinate comercializării pentru a combate comerțul 
ilegal cu animale de companie în UE?

Care este calendarul prevăzut de Comisie pentru prezentarea, prin intermediul unui act delegat în 
conformitate cu Legea privind sănătatea animală, a unei propuneri privind sisteme detaliate, 
compatibile pentru mijloacele și metodele de identificare și înregistrare a câinilor și a pisicilor în 
bazele de date în statele membre, care ar trebui să fie interconectate?
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