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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster uit haar bezorgdheid over de toenemende populariteit van hondengevechten in 
Europa. Zij stelt dat een groot aantal honden in Europa specifiek voor dit doel worden gefokt 
en dat de activiteit uiterst goed is georganiseerd en gefinancierd en gepaard gaat met 
grootschalige illegale weddenschappen. Zij dringt er daarom bij de Europese instellingen op 
aan zich niet te verschuilen achter bestaande wetgeving, die volgens haar ontoereikend is, 
maar om deze veel strenger te maken en ervoor te zorgen dat ze effectief wordt gehandhaafd, 
zodat deze praktijken zo snel mogelijk worden beëindigd.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 april 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 augustus 2013

Opmerkingen van de Commissie
Artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verplicht de 
Europese Unie en haar instellingen om bij het formuleren en uitvoeren van beleid aangaande 
landbouw, visserij, vervoer, interne markt, onderzoek, en technologische ontwikkeling en de 
ruimte, ten volle rekening te houden met de vereisten inzake het welzijn van dieren als zijnde 
wezens met gevoel. Dienovereenkomstig is er omvangrijke EU-wetgeving aangenomen voor 
de bescherming van landbouwhuisdieren en laboratoriumdieren.  De Europese Commissie 
hecht groot belang aan dierenwelzijn. De instellingen van de Europese Unie dienen echter 
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binnen de bevoegdheden te blijven die hen door de Verdragen zijn toegekend. Hun 
bevoegdheid om het dierenwelzijn te verbeteren door wetgeving en handhaving beperkt zich 
dan ook tot de bovengenoemde beleidsterreinen. Dientengevolge heeft de Europese 
Commissie geen mandaat voor het vaststellen en invoeren van beleid betreffende 
hondengevechten. Dit houdt in dat er geen EU-wetgeving bestaat over hondengevechten. 
Deze kwestie valt onder de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. 

Niettemin heeft de Raad in november 2010 conclusies aangenomen over het welzijn van 
katten en honden waarin de Commissie wordt verzocht om, daar waar nodig en in coördinatie 
met de lidstaten, passende maatregelen uit te werken om het verantwoord leren omgaan met 
honden en katten te bevorderen en te ondersteunen. Onlangs heeft het Europees Parlement de 
Commissie aangespoord om concrete oplossingen voor te stellen die moeten voorkomen dat 
katten en honden worden gefokt en verhandeld op een manier die hun welzijn 
hoogstwaarschijnlijk niet ten goede komt. Het EP heeft ook gepleit voor de totstandbrenging 
van een Europees wettelijk kader voor de bescherming van huisdieren en zwerfdieren.

In dit verband en in het kader van de EU-strategie voor de bescherming en het welzijn van 
dieren 2012-2015 heeft de Commissie besloten een onderzoek te verrichten naar het welzijn 
van honden en katten in het kader van commerciële praktijken. Dit heeft als doel om te 
beoordelen of dit een veelvoorkomende situatie in de EU is, en dientengevolge om vast te 
stellen in hoeverre de EU specifieke maatregelen op dit gebied zou moeten treffen. Om 
informatie in te winnen over dit onderwerp en om strategieën uit te werken op dit 
beleidsterrein, organiseert de Commissie de eerste Europese conferentie over ´het welzijn van 
katten en honden´, die op 28 oktober 2013 in Brussel zal plaatsvinden. Dit evenement zal een 
goede gelegenheid vormen om de verbetering van het welzijn van gezelschapsdieren zowel in 
de EU als op internationaal niveau te bevorderen.

Alvorens de Commissie wettelijke maatregelen neemt, dienen de relevante bevoegdheden in 
de Verdragen te worden opgenomen.


