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Betreft: Verzoekschrift nr. 1825/2013, ingediend door Lorenzo Croce (Italiaanse 
nationaliteit), over de uitbreiding van de dierenbescherming in de Europese 
Unie

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wijst erop dat artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie stelt dat vereisten inzake dierenwelzijn in aanmerking dienen te worden genomen in de 
uitvoering van het beleid van de Europese Unie en klaagt dat er een restrictieve interpretatie 
van dit artikel wordt gegeven door de instellingen van de Europese Unie. Hij dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan om de bepalingen inzake dierenwelzijn uit te breiden naar 
alle gebieden met betrekking tot het beleid inzake dierenbescherming en -welzijn.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 juli 2014. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 216, 
lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 28 februari 2015

Opmerkingen van de Commissie 

In artikel 13 van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie wordt van de Unie 
en de lidstaten verlangd dat zij bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op 
specifieke beleidsterreinen ten volle rekening houden met het dierenwelzijn. Artikel 13 vormt 
als zodanig geen rechtsgrond voor wettelijke maatregelen inzake dierenwelzijn noch wordt 
hierdoor de reikwijdte van de bevoegdheden van de Unie vergroot.
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In de praktijk kunnen maatregelen met het oog op het dierenwelzijn op EU-niveau slechts 
worden gerechtvaardigd, indien dit van invloed is op een van de beleidsterreinen van de Unie 
met inachtneming van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid. 

Conclusie

De Commissie is niet bevoegd om haar eigen bevoegdheden te verruimen tot alle aspecten 
van het beleid inzake dierenwelzijn, aangezien - zoals hierboven is uiteengezet - de grenzen 
van dergelijke bevoegdheden in de Verdragen zijn vastgelegd. 


