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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1251/2012 af nonprofitorganisationen "Occupy for Animals" 
(Luxembourg) om dårlig behandling af omstrejfende dyr

1. Sammendrag

Occupy for animals er en dyrebeskyttelsesforening i Luxembourg. Ifølge foreningen er der ca. 
100 millioner hunde og dobbelt så mange katte i EU-medlemsstaterne. Disse dyr og deres 
afkom vil fortsætte med at forplante sig med det resultat, at der om nogle år vil være 
yderligere tusindvis af uønskede dyr, som kan se frem til et liv fuld af lidelse, sult og 
nedværdigelse. Andrageren ønsker at få et vide, hvad Kommissionen har gjort for at 
gennemføre Europa-Parlamentets skriftlige erklæring, jf. forretningsordenens artikel 123, af 
13. oktober 2011 om forvaltning af hundebestanden og Parlamentets beslutning af 4. juli 2012 
om Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd (2012-2015).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

Kommissionen er klar over, at det af forskellige årsager kan være problematisk at kontrollere 
kæledyrsbestanden, herunder velfærden for omstrejfende hunde, i nogle medlemsstater. 

I henhold til artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde skal der tages fuldt 
hensyn til dyrevelfærd, når visse EU-politikker fastlægges og gennemføres, men denne 
bestemmelse kan ikke fungere som et retsgrundlag, og der stilles ikke krav om at tage højde for 
alle problemstillinger vedrørende dyrevelfærd. Dette anliggende er derfor ikke omfattet af EU-
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reglerne og er fortsat underlagt medlemsstaternes eneansvar. 

Kommissionen har konsekvent støttet det arbejde, der foregår i Verdensorganisationen for 
Dyresundhed (OIE) for at opstille retningslinjer for kontrollen med bestanden af omstrejfende 
hunde, hvor det understreges, at registrering og identificering af hundeejerskab samt fremme af 
prævention er grundlæggende krav, der må opfyldes af ansvarsbevidste hundeejere. 

Disse standarder, der blev vedtaget i 2009, angiver også, hvilke organer der er ansvarlige for at 
udvikle og gennemføre passende lovgivning og uddannelse for at regulere indfangning, transport 
og aflivning af hunde samt minimumskriterier for indkvartering og pasning. Det er imidlertid den 
enkelte medlemsstat, der som fuldgyldigt medlem af OIE må overveje, hvordan disse 
internationale retningslinjer bedst kan efterleves i en national kontekst. 

Kommissionen agter fortsat at støtte OIE's fremtidige arbejde på dette område.

Hvad angår Den Europæiske Unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd 2012-2015, vil 
Kommissionen foretage en undersøgelse af hundes og kattes velfærd, når de er genstand for 
handel. Kommissionen vil i lyset af denne undersøgelse overveje, om fremtidige foranstaltninger 
er nødvendige på dette område under behørig hensyntagen til principperne om proportionalitet 
og subsidiaritet.

Kommissionen deltager også aktivt i at fremme systematiske og fælles oplysnings- og 
uddannelsesstrategier om hundevelfærd og samarbejder med andre organisationer om 
udviklingen af webstedet "CARODOG" (www.carodog.eu), der er et forum for oplysning om 
forvaltning af hundebestanden, hvis formål er at gøre ansvarsbevidst ejerskab af dyr til et 
grundlæggende princip for fremme af kæledyrs velfærd i EU.

4. Kommissionens svar (REV), modtaget den 31. januar 2014

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. 

EU-institutionerne skal holde sig inden for de beføjelser, de er tildelt i traktaterne. Deres 
muligheder for at forbedre 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 omstrejfende hunde og katte. Dette 
emne henhører under det område, hvor medlemsstaterne har eneansvar. 

I denne sammenhæng og inden for rammerne af EU’s strategi for dyrebeskyttelse og 
dyrevelfærd 2012-2015 besluttede Kommissionen at foretage en undersøgelse af hundes og 
kattes velfærd, når de er genstand for handel. Dette sigter mod at evaluere om bekymringerne 
for behandlingen af disse dyr afspejler en generel situation i EU og følgelig bestemme, i 
hvilket omfang EU bør træffe konkrete foranstaltninger på dette område. 


