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Vraag met verzoek om mondeling antwoord  O-000010/2020
aan de Raad
Artikel 136 van het Reglement
Stanislav Polčák, Sylwia Spurek, Martin Hojsík, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Jadwiga 
Wiśniewska, Anja Hazekamp, Eleonora Evi
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Betreft: Beschermen van de interne markt van de EU en van de rechten van consumenten tegen 
de negatieve gevolgen van de illegale handel in gezelschapsdieren

Elk jaar wordt een aanzienlijk aantal gezelschapsdieren illegaal in de lidstaten verhandeld, vaak door 
inbreuk te maken op Verordening (EU) nr. 576/2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van 
gezelschapsdieren, om ze over de grenzen heen te verkopen, hetgeen moet gebeuren in het kader 
van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad.

De handel in gezelschapsdieren heeft negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, het dierenwelzijn 
en de consumentenbescherming. Deze is uitgegroeid tot een belangrijke bron van inkomsten voor de 
internationale georganiseerde criminele bendes en heeft een negatieve invloed op de soepele 
werking van de interne markt van de EU. Er is namelijk sprake van belastingderving en oneerlijke 
concurrentie, en dan met name door de toename van de onlineverkoop van gezelschapsdieren, die 
zowel op nationaal als op Europees niveau nauwelijks gereglementeerd is. Sommige ngo’s schatten 
dat een illegale fokker die rashonden grensoverschrijdend verkoopt per jaar een winst kan maken van 
meer dan 100 000 EUR.

In dit kader wordt de Raad verzocht antwoord te geven op de volgende vragen:

Welke maatregelen nemen de lidstaten op nationaal niveau, onder meer in het kader van het EU-
platform voor dierenwelzijn, om de systemen voor de identificatie en registratie van honden en katten 
beter op elkaar af te stemmen, overeenkomstig het verzoek van het Parlement in zijn resolutie van 25 
februari 2016 over de invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren 
in de lidstaten (2016/2540(RSP))?

Wat is het tijdschema voor die maatregelen?
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