
 

Traficul cu câini și pisici: măsuri împotriva
afacerilor ilegale
 
Comerțul ilegal cu animale de companie este o realitate tristă în Europa. Deputații
europeni cer o mai bună protecție a animalelor și pedepsirea răufăcătorilor.
 

Multe animale de companie sunt comercializate ilegal în UE, generând profituri mari cu risc
redus, oferind adesea o sursă de venit profitabilă rețelelor infracționale.
 
Pentru a reduce comerțul ilegal cu animale de companie, deputații europeni au cerut un plan de
acțiune la nivel UE, sancțiuni mai stricte și obligativitatea înregistrării animalelor într-o 
 
rezoluție adoptată în plen pe 12 februarie.
 
Europenilor le pasă de animale
 
Câini și pisicile se numără printre cele mai populare animale de companie în UE și mulți dintre
noi îi considerăm parte din familie. Majoritatea europenilor țin la bunăstarea prietenilor lor cu
blană: 74% consideră că animalele de companie ar trebui să fie mai bine protejate.
 
Traficul poate duce la condiții inadecvate de creștere a animalelor, puii fiind separați de mamele
lor prea devreme. Animalele riscă și călătorii lungi în condiții de stres, de multe ori fără hrană și
apă. Traficul poate însemna și risc la adresa sănătății publice, deoarece animalele crescute
ilegal de multe ori nu sunt vaccinate și pot contribui la răspândirea turbării, a paraziților și a
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Video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fighting-illegal-pet-trade-1_N01-PUB-200116-PETS_ev
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)
https://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2096


bolilor infecțioase la animale și oameni. Acesta distorsionează și piața internă, deoarece
consumatorii atrași de prețurile mici cumpără de multe ori animale de companie online, fără să
fie conștienți de riscuri.
 
Măsuri pentru bunăstarea animalelor, protecția consumatorilor și sănătatea publică
 
Parlamentul a cerut un sistem UE compatibil pentru înregistrarea animalelor de companie într-o
rezoluție adoptată în 2016. Acum, deputații europeni cer Comisiei să vină cu o propunere pentru
un sistem de identificare obligatoriu și de înregistrare a câinilor și pisicilor la nivel UE, pentru
mai multe controale și sancțiuni mai stricte împotriva celor care furnizează pașapoarte false
pentru animale. Deputații mai vor o definiție comună a fermelor de pui, deoarece diferențele
dintre standardele de bunăstare a animalelor duc la prețuri diferite, care sunt exploatate de
crescătorii ilegali.
 
Deputații europeni doresc reguli de creștere a animalelor de companie și încurajează statele UE
să pună în practică registre pentru crescătorii și vânzătorii autorizați. În plus, aceștia vor să
încurajeze oamenii să adopte, în loc să cumpere, animale de companie.
 
Mai multe informaţii

Parlamentul European solicită stoparea comerțului ilegal cu animale de companie
Bunăstarea animalelor în UE (studiu, 2017)
Bunăstarea câinilor și pisicilor implicați în practici comerciale (Comisia Europeană, 2015)
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0065_RO.html
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200206IPR72016/parlamentul-european-solicita-stoparea-comertului-ilegal-cu-animale-de-companie
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20200206IPR72016/parlamentul-european-solicita-stoparea-comertului-ilegal-cu-animale-de-companie
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583114/IPOL_STU(2017)583114_EN.pdf
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf

