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1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for bekymring over, at hundeslagsmål har opnået stigende 
popularitet i Europa, og hævder, at der avles mange hunde i Europa specifikt til dette formål, 
og at det er en særdeles velorganiseret og velfinansieret aktivitet ledsaget af omfattende 
ulovlige væddemål. Hun opfordrer derfor de europæiske institutioner til ikke at gemme sig 
bag den eksisterende lovgivning, som hun anser for utilstrækkelig, men til at stramme den 
alvorligt op og sikre, at den håndhæves effektivt for at bringe denne praksis til ophør så snart 
som muligt.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 30. april 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 28. august 2013

Kommissionens bemærkninger
Artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde forpligter Den Europæiske 
Union og dens institutioner til at tage fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, 
når der fastlægges og gennemføres politikker inden for landbrug, fiskeri, transport, det indre 
marked, forskning og teknologisk udvikling samt rummet. I overensstemmelse hermed er der 
vedtaget et betragteligt EU-lovkompleks til beskyttelse af husdyr og forsøgsdyr. Europa-
Kommissionen lægger stor vægt på dyrevelfærd. Samtidig skal EU-institutionerne holde sig 
inden for de beføjelser, de er tildelt i traktaterne. Deres muligheder for at forbedre 
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dyrevelfærden gennem lovgivning og retshåndhævelse er derfor begrænset til de ovenfor 
nævnte politikområder. Europa-Kommissionen har derfor ingen mulighed for at formulere og 
gennemføre en politik om hundeslagsmål. Og der findes således ingen EU-lovgivning om 
hundeslagsmål. Dette emne henhører under det område, hvor medlemsstaterne har eneansvar. 

Ikke desto mindre vedtog Rådet i november 2010 konklusioner om hundes og kattes velfærd, 
hvor det opfordrede Kommissionen til i det nødvendige omfang og i samordning med 
medlemsstaterne at udvikle de nødvendige foranstaltninger til at fremme og støtte uddannelse 
af ejerne og et ansvarligt hunde- og katteejerskab. Europa-Parlamentet har efterfølgende 
opfordret Kommissionen til at anbefale konkrete løsninger for at forhindre, at hunde og katte 
bliver avlet og handlet på en måde, som sandsynligvis vil forårsage velfærdsproblemer, og det 
har opfordret til, at der fastlægges en EU-retlig ramme for beskyttelse af kæledyr og 
omstrejfende dyr.

På denne baggrund og inden for rammerne af EU's strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 
2012-2015 har Kommissionen besluttet at foretage en undersøgelse af hundes og kattes 
velfærd i forbindelse med handel for at vurdere, om de fremsatte bekymringer afspejler en 
generel situation i EU, og tage stilling til, hvorvidt EU bør træffe specifikke foranstaltninger 
på dette område.  Med henblik på at indsamle oplysninger om dette emne og udarbejde 
strategier for dette politikområde vil Kommissionen afholde den første europæiske konference 
om velfærd for hunde og katte i Bruxelles den 28. oktober 2013.  Denne begivenhed vil være 
en oplagt anledning til at fremme bedre velfærd for kæledyr i EU og på internationalt plan.

For at Kommissionen kan træffe en lovforanstaltning, er det imidlertid nødvendigt, at der i 
traktaterne indføjes de fornødne beføjelser. 


