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Betreft:

Bescherming van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen
de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

Jaarlijks wordt een aanzienlijk aantal gezelschapsdieren illegaal tussen de lidstaten verhandeld, vaak
middels misbruik van de Europese wetgeving betreffende het verkeer van gezelschapsdieren
(Verordening (EU) nr. 576/2013), die bedoeld is voor het niet-commerciële verkeer van deze dieren,
teneinde ze over grenzen heen te verkopen, hetgeen plaats moet vinden onder Richtlijn 92/65/EEG
van de Raad.
De handel in gezelschapsdieren heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, het dierenwelzijn
en de consumentenbescherming. Deze handel is inmiddels een belangrijke bron van inkomsten voor
de georganiseerde internationale misdaad en is ook van invloed op de soepele werking van de
interne markt van de EU in de vorm van belastingderving en oneerlijke concurrentie, in het bijzonder
met de toename van de onlineverkoop van huisdieren, die zowel nationaal, als op Europees vlak
slecht gereglementeerd is. Sommige ngo's schatten dat een illegale fokker die gefokte honden
grensoverschrijdend verkoopt per jaar een winst kan maken van wel 100 000 EUR.
1.

Wanneer denkt de Commissie een sectoroverschrijdend Europees actieplan vast te stellen voor
het aanpakken van de illegale handel in gezelschapsdieren in de EU?

2.

Is de Commissie van plan om, middels een gedelegeerde handeling onder de
diergezondheidswetgeving, een voorstel te presenteren voor gedetailleerde en compatibele
systemen betreffende de middelen en de methoden voor het identificeren en registreren van
katten en honden in gegevensbanken in de lidstaten, met onderlinge koppeling via een EUplatform?
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