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In de Verdragen1 worden dieren erkend als wezens met gevoel en wordt vereist dat hiermee 
rekening wordt gehouden bij het formuleren van EU-beleid op het gebied van bijvoorbeeld 
landbouw of visserij2.

Zoals vermeld in de “van boer tot bord”-strategie3 zal de Commissie de wetgeving inzake 
dierenwelzijn herzien. In de bijbehorende aanvangseffectbeoordeling4 werd geen verbod op 
het kweken van koppotigen als beoogde optie opgenomen. Een indicatieve routekaart voor de 
wetenschappelijke output van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid op het gebied 
van dierenwelzijn die in de periode 2023-2030 moet worden geleverd, omvat evenwel 
koppotigen5.

De Commissie is van mening dat het kweken van octopussen het risico met zich mee kan 
brengen dat de in het wild levende visbestanden onder extra druk komen te staan. Daarom is 
het wenselijk dat visvoeder voor octopussen kan worden teruggetraceerd tot op duurzame 
wijze geëxploiteerde bestanden of dat passend onderzoek wordt verricht naar alternatieve 
voedingspatronen die geschikt zijn voor het kweken van octopussen. In de “strategische 
richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerendere EU-aquacultuur voor de periode 2021 
tot en met 2030”6 wordt benadrukt dat voor duurzame voedersystemen moet worden gezorgd 
en wordt aanbevolen de diversificatie van de EU-aquacultuur naar soorten aquacultuur met 
betere milieuprestaties te ondersteunen.

Zoals aangegeven in het antwoord op schriftelijke vraag E-001498/227, verbiedt de 
Commissie EU-financiering voor het kweken van octopussen niet.

1 Artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).
2 Bij artikel 13 VWEU is tevens vereist dat de EU en de lidstaten bij het formuleren en uitvoeren van 
dierenwelzijnsbeleid de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met 
betrekking tot met name “godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed” eerbiedigen.
3 Een “van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem 
(COM(2020) 381).
4 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12950-Dierenwelzijn-herziening-EU-
wetgeving_nl
5 https://food.ec.europa.eu/system/files/2021-10/aw_eval_revision_roadmap_efsa.pdf
6 COM(2021) 236 final.
7 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-001498-ASW_EN.html
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