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Betreft: Verzoekschrift 1251/2012 ingediend door "Occupy for Animals", een 
vereniging zonder winstoogmerk in Luxemburg, inzake de slechte 
behandeling van zwerfdieren

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Occupy for Animals is een in Luxemburg gevestigde non-gouvernementele 
dierenbeschermingsorganisatie. Volgens deze organisatie, die het verzoekschrift heeft 
ingediend, leven er in de lidstaten van de EU circa 100 miljoen honden en twee keer zoveel 
katten. Deze dieren en hun nakomelingen zullen zich blijven voortplanten, waardoor er over 
een aantal jaar nog een paar duizend méér ongewilde dieren zijn, die een leven vol leed, 
honger en wanhoop te wachten staat. Indiener wil weten wat de Commissie heeft gedaan om 
uitvoering te geven aan de schriftelijke verklaring van het Europees Parlement, 
overeenkomstig artikel 123 van het Reglement, van 13 oktober 2011 over het beheer van het 
aantal honden, en de resolutie van het Parlement van 4 juli 2012 over de strategie van de 
Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 januari 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 27 maart 2013

De Commissie is zich ervan bewust dat beheersing van de gezelschapsdierenpopulatie, 
waaronder het welzijn van zwerfhonden, in sommige lidstaten om uiteenlopende redenen 
problematisch kan zijn.
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Ondanks het feit dat de lidstaten uit hoofde van artikel 13 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie verplicht zijn ten volle rekening te houden met het welzijn van 
dieren bij het formuleren en uitvoeren van bepaalde onderdelen van het EU-beleid, wordt in dit 
artikel echter geen rechtsgrondslag gecreëerd of vereist dat alle kwesties op het gebied van 
dierenwelzijn worden aangepakt. Dit onderwerp valt echter niet onder EU-regels en blijft de 
verantwoordelijkheid van de lidstaten.

De Commissie heeft consequent steun verleend aan de werkzaamheden van de 
Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) ten behoeve van de ontwikkeling van richtsnoeren 
voor de beheersing van zwerfhondenpopulaties, waarin wordt benadrukt dat de registratie en 
identificatie van honden met een eigenaar, naast geboortebeperking, fundamentele onderdelen 
van verantwoord hondenbezit zijn.

In deze in 2009 vastgestelde normen worden tevens de organen genoemd die verantwoordelijk 
zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van adequate wetgeving en opleidingen ter regulering 
van de vangst, het vervoer en het doden van honden, alsmede minimumnormen op het gebied 
van huisvesting en verzorging. Het is echter aan de lidstaten zelf, als volwaardige leden van de 
OIE, om te bepalen hoe zij deze internationale richtsnoeren het best kunnen toepassen in hun 
nationale context.

De Commissie is voornemens om de toekomstige werkzaamheden van de OIE op dit gebied te 
blijven steunen.

De Commissie is van plan in het kader van de EU-strategie voor de bescherming en welzijn van 
dieren 2012-2015, onderzoek te verrichten naar het welzijn van honden en katten in commerciële 
praktijken. In het licht van de resultaten van dit onderzoek en met inachtneming van de 
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit zal de Commissie bepalen of nadere acties op 
dit gebied nodig zijn.

De Commissie is ook actief betrokken bij de bevordering van gestructureerde en 
gemeenschappelijke informatie- en educatiestrategieën en werkt samen met andere organisaties 
aan de ontwikkeling van de "CARODOG" website (www.carodog.eu), een informatief platform 
over beheer van hondenpopulaties met als doel het verantwoord houden van gezelschapsdieren 
als basisbeginsel voor de bevordering van het welzijn van huisdieren in de EU.

4. Antwoord van de Commissie (REV), ontvangen op 31 januari 2014

Artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie verplicht de 
Europese Unie en haar instellingen ertoe om bij het formuleren en uitvoeren van beleid op het 
gebied van landbouw, visserij, vervoer, interne markt en onderzoek, en technologische 
ontwikkeling en de ruimte, ten volle rekening te houden met hetgeen vereist is voor het 
welzijn van dieren als wezens met gevoel. 

De instellingen van de Europese Unie moeten binnen de bevoegdheden blijven die hen door 
de Verdragen zijn toegekend. Hun bevoegdheid om het dierenwelzijn te verbeteren via 
wetgeving en handhaving beperkt zich dan ook tot bovengenoemde beleidsterreinen. 
Dientengevolge heeft de Europese Commissie geen mandaat voor het formuleren en uitvoeren 
van beleid betreffende zwerfhonden en -katten. Deze kwestie valt onder de exclusieve 
bevoegdheid van de lidstaten. 
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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 onderzoek te verrichten naar het welzijn van 
honden en katten in commerciële praktijken. Dit heeft tot doel om te beoordelen of de 
bezorgdheden over de behandeling van deze dieren een algemene situatie in de EU 
weerspiegelen, en dientengevolge om te bepalen in hoeverre de EU specifieke maatregelen op 
dit gebied zou moeten treffen. 


