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• Un sistem obligatoriu pentru înregistrarea câinilor și pisicilor în UE

• O mai bună aplicare și sancțiuni mai dure pentru comerțul ilegal

• Cetățenii sunt încurajați să adopte, mai degrabă decât să cumpere, animale de companie

Deputații doresc un sistem obligatoriu de identificare a câinilor și pisicilor pentru a contracara comerțul ilegal©Kavin Nagdontree
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•
•

•
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Pentru protecția bunăstării animalelor, a stăpânilor acestora și a sănătății publice, PE
solicită un plan de acțiune la nivelul UE pentru a stopa comerțul ilegal cu animale de
companie.
 
Cu 607 de voturi pentru, 3 împotrivă și 19 abțineri, deputații au adoptat miercuri o rezoluție prin
care sunt solicitate măsuri împotriva comerțului ilegal care cauzează suferință animalelor de
companie, facilitează răspândirea bolilor și generează venituri importate pentru criminalitatea
organizată internațională.
 
Printre măsurile cerute de deputați se regăsesc:
 

Un sistem obligatoriu pentru înregistrarea câinilor și pisicilor în UE 
O definiție la nivel european a unităților de creștere de mari dimensiuni, cunoscute
sub denumirea de „fabrici de căței” 
O mai bună aplicare a legislației în vigoare și sancțiuni mai dure 
Încurajarea  cetățenilor  să  adopte,  mai  degrabă decât  să  cumpere,  animale  de
companie
 

Background
 
Se estimează că 46.000 de câini sunt tranzacționați între țările UE în fiecare lună, majoritatea
fără a fi înregistrați. Crescătorii comerciali abuzează de legislația UE (Regulamentul (UE) nr.
576/2013) destinată circulației necomerciale a animalelor de companie.
 

Date de contact 
 
 

Mai multe informaţii
Texul adoptat va fi disponibil aici (12.02.2020)

Fișă de procedură

Comunicat de presă privind votul în comisia ENVI (21.01.2020, EN)
Material video: traficul cu animale de companie - măsuri împotriva activităților ilegale

Materiale audio, video și fotografice gratuite
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https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-commercial-practices_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0576
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/texts-adopted.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2019/2814(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200120IPR70621/stop-illegal-trade-in-cats-and-dogs-say-meps
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200117STO70506/pet-trafficking-measures-against-the-illegal-puppy-business
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200117STO70506/pet-trafficking-measures-against-the-illegal-puppy-business
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/home
https://twitter.com/EP_Environment
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