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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 0410/2020, внесена от P.  O.  S.,  с испанско гражданство, 
относно третирането на домашните любимци в Европейския съюз по 
време на пандемията от COVID-19

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията е разтревожен от увеличаването на случаите на изоставяне на 
кучета по време на карантината, обявена от испанското правителство с цел борба срещу 
COVID-19. Някои хора се страхуват, че домашните им любимци биха могли да ги заразят 
с вируса. Същото положение навярно се наблюдава и в други държави членки. 
Вносителят на петицията посочва, че в държавите, засегнати особено тежко от COVID-
19, като Китай или Италия, животните са пострадали от тази широкоразпространена 
социална паника. В Китай дори са стигнали дотам да жертват кучетата си като ги 
изхвърлят през прозорците, а в Италия няколко организации заявяват, че вече има над 
2000 изоставени кучета. В този драматичен контекст някои субекти, като например 
Световната здравна организация (СЗО), напомнят, че кучетата не страдат от тази болест 
и не я разпространят, ето защо те приканват населението да запази спокойствие. С оглед 
на гореизложеното и в контекста на трагедията, преживяна от всички страни в Европа, 
вносителят на петицията би искал да изрази пред Европейския парламент тревогата си 
от проблема с хилядите изоставени домашни любимци, който се изостри в контекста на 
пандемията от коронавирус. Вносителят на петицията счита, че европейските 
институции следва да разработят общностни стратегии за извънредни ситуации, за да се 
справят с този проблем още докато трае кризата с коронавируса, като насърчат 
откриването на приюти за изоставени животни и европейски кампании за повишаване на 
осведомеността на тази тема. Вносителят на петицията счита, че би трябвало да се 
създаде специален европейски икономически фонд в отговор на подобни извънредни 
ситуации, като се засилят действията, предприети от държавите членки по този сериозен 
въпрос, който тревожи и много други граждани и сдружения за защита на правата на 
животните.
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2. Допустимост

Обявена за допустима на 6 май 2020 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 12 октомври 2020 г.

Хуманното отношение към домашните любимци, включително изоставените кучета, не 
се урежда от законодателството на ЕС и следователно е изключителна отговорност на 
държавите членки.

Въпреки това ЕС подкрепи приемането на международни насоки от Световната 
организация по здравеопазване на животните (OIE) за контрола на популациите от 
бездомни кучета. Прилагането на тези насоки зависи от държавите – членки на OIE, и те 
се насърчават да ги приложат.

Заключение

Тъй като хуманното отношение към домашните любимци остава отговорност единствено 
на държавите членки, Комисията няма правомощия да предприема действия в областта 
на хуманното отношение към домашните любимци. Следователно Комисията не може 
да финансира дейности, които не попадат в сферата на нейните правомощия. Обаче тъй 
като всички животни са същества с усещания, хуманното отношение към тях следва да 
се зачита.


