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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Subiect: Petiția nr. 0520/2020, adresată de Elise Fleury, de cetățenie franceză, privind 
solicitarea de a închide piețele în care se sacrifică animalele vii chiar înainte 
de a fi vândute

1. Rezumatul petiției

Petiționara își exprimă îngrijorarea cu privire la criza sanitară provocată de COVID-19, care, 
potrivit unui număr mare de cercetători, ar putea proveni de la o piață în care se sacrifică 
animalele vii chiar înainte de a fi vândute din Wuhan (China). Petiționara descrie acest tip de 
piețe ca pe niște abatoare în aer liber, unde animalele sunt vândute în condiții dezgustătoare. 
Ea se referă la noua campanie a GAIA care solicită închiderea piețelor în care se sacrifică 
animalele vii din întreaga lume. În plus, solicită Parlamentului să ia măsuri cu privire la 
comerțul mondial cu animale capturate în sălbăticie și solicită restricții privind transportul de 
animale pe distanțe mari. Petiționara solicită Parlamentului European să închidă piețele în 
care se sacrifică animale vii, cu scopul de a proteja sănătatea publică și de a promova 
bunăstarea animalelor.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 22 iunie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Conform informațiilor disponibile în prezent, China a închis multe dintre piețele în care se 
sacrifică animalele vii chiar înainte de a fi vândute (și anume Wuhan și zonele învecinate și 
Beijing) și a luat măsuri pentru a interzice anumite forme de comerț cu animale sălbatice. 

Comisia salută măsurile luate pentru a preveni posibila răspândire a zoonozelor. Ea salută, de 
asemenea, alocarea de către guvernul central chinez a peste 10 miliarde yuan (aproximativ 1,3 



PE662.069v01-00 2/2 CM\1220479RO.docx

RO

miliarde EUR) în acest an pentru a îmbunătăți mediul de viață în zonele rurale, pentru a 
promova sănătatea publică, precum și prevenirea și controlul epidemiilor. 

Comisia încurajează o mai bună reglementare, supraveghere și aplicare a comerțului intern cu 
animale sălbatice, dar decizia de a închide anumite piețe aparține țării în cauză.

Animalele sălbatice importate în mod legal în UE nu reprezintă o amenințare la adresa sănătății 
publice, a sănătății animalelor și a siguranței alimentare în UE. În plus, este util să menționăm 
că importurile în UE de animale vii și de produse de origine animală din China, relevante pentru 
sănătatea animală și publică, sunt foarte limitate din cauza prezenței în această țară a mai multor 
boli infecțioase la animale.

Încă înainte de epidemia de COVID-19, UE a început să lucreze, în contextul unui proiect 
bilateral, cu organizații din China, pentru a reduce cererea de produse derivate din specii 
sălbatice comercializate ilegal. Noua strategie a UE în domeniul biodiversității pentru 20301 
confirmă angajamentul de a intensifica lupta împotriva comerțului ilegal cu specii sălbatice.

Concluzii 

Comisia va continua să coopereze intens cu Organizația Mondială a Sănătății și cu alți parteneri, 
inclusiv cu China, în ceea ce privește schimbul de informații științifice privind originea și 
răspândirea COVID-19, precum și bunele practici pentru controlul acestui virus. 

Comisia va continua, de asemenea, să monitorizeze îndeaproape situația și să aducă în discuție 
chestiunile indicate de petiționar cu China, în timpul negocierilor bilaterale. Reamintește, în 
același timp, că decizia de a închide o anumită piață aparține țării în cauză.

1https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-
biodiversity-strategy-2030_en
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