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1. Rezumatul petiției

Petiționarul își exprimă îngrijorarea cu privire la creșterea numărului de câini abandonați în 
timpul carantinei decretate de guvernul spaniol pentru a încetini evoluția epidemiei de COVID-
19. Unele persoane se tem că animalele lor de companie ar putea să le transmită virusul. Aceeași 
situație ar putea surveni în alte state membre. Petiționarul afirmă că, în țările afectate în mod 
deosebit de COVID-19, cum ar fi China sau Italia, animalele au suferit consecințele panicii 
sociale larg răspândite. În China, oamenii au ajuns chiar să își sacrifice câinii, aruncându-i pe 
fereastră, în timp ce în Italia mai multe organizații au denunțat că au fost deja abandonați peste 
2 000 de câini. În acest context dramatic, unele entități, cum ar fi Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS), reamintesc faptul că câinii nu pot contracta sau transmite această boală, și 
solicită populației să nu intre în panică. Din toate motivele prezentate mai sus, având în vedere 
tragedia cu care s-au confruntat toate țările din Europa, petiționarul ar dori să transmită 
Parlamentului European îngrijorarea sa cu privire la această problemă a miilor de animale de 
companie abandonate, aceasta fiind agravată în contextul pandemiei de coronavirus. 
Petiționarul consideră că instituțiile europene ar trebui să elaboreze strategii comunitare de 
urgență pentru a soluționa această problemă, pe tot parcursul crizei provocate de coronavirus, 
promovând deschiderea de adăposturi pentru animale abandonate și campanii de sensibilizare 
a publicului european în acest sens. Petiționarul consideră că ar fi necesar să se creeze un fond 
economic european specific pentru a răspunde acestor situații de urgență, consolidând acțiunile 
întreprinse de statele membre în această problemă gravă, care creează, de asemenea, motive de 
îngrijorare pentru mulți europeni și pentru numeroase asociații pentru apărarea drepturilor 
animalelor.

2. Admisibilitate
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Declarată admisibilă la 6 mai 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 12 octombrie 2020

Condițiile bunăstării animalelor de companie, inclusiv ale câinilor abandonați, nu sunt 
reglementate de legislația UE și, prin urmare, țin de responsabilitatea exclusivă a statelor 
membre în cauză.

Cu toate acestea, UE a sprijinit adoptarea unor orientări internaționale de către Organizația 
Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) privind controlul populațiilor de câini fără stăpân. 
Rămâne la latitudinea fiecărei țări care este membră a OIE să le pună în aplicare, iar țările sunt 
încurajate să facă acest lucru.

Concluzie

Întrucât bunăstarea animalelor de companie rămâne responsabilitatea exclusivă a statelor 
membre, Comisia nu are competența de a acționa în domeniul bunăstării animalelor de 
companie. Prin urmare, Comisia nu poate finanța activități care nu intră în domeniul său de 
competență. Cu toate acestea, întrucât toate animalele sunt ființe sensibile, bunăstarea lor 
trebuie respectată.


