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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende nr. 0410/2020 af P.O.S., spansk statsborger, om behandling af 
kæledyr i Den Europæiske Union under covid-19-udbruddet

1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for sin bekymring over en stigning i antallet forladte af hunde under 
den karantæne, som den spanske regering indførte for at bremse spredningen af covid-19. 
Nogle frygter, at deres kæledyr kan smitte dem med virussen. Denne situation vil kunne 
gentage sig i andre medlemsstater. Andrageren angiver, at dyrene i de lande, som blev særlig 
hårdt af covid-19, f.eks. Kina og Italien, har lidt under følgerne af denne omfattende sociale 
panik. I Kina gik folk endda så vidt som til at aflive deres hunde ved at smide dem ud af 
vinduerne, mens flere organisationer i Italien har klaget over, at der allerede er mere end 
2 000 forladte hunde. I denne dramatiske sammenhæng minder nogle organisationer såsom 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) om, at hunde ikke kan få denne sygdom og heller 
ikke sprede den, så de anmoder borgerne om at forholde sig roligt. Af de ovennævnte grunde 
og i lyset af den tragedie, som alle de europæiske lande oplever, vil andrageren gerne gøre 
Europa-Parlamentet opmærksom på sin bekymring over problemet med de tusindvis af 
forladte kæledyr, som er blevet endnu værre under coronaviruspandemien. Andrageren 
mener, at EU-institutionerne bør udarbejde EU-beredskabsstrategier til håndtering af dette 
problem under coronaviruskrisen ved at fremme åbningen af internater for forladte dyr og 
europæiske offentlige oplysningskampagner i denne henseende. Andrageren mener, at det vil 
være nødvendigt at oprette en særlig europæisk økonomisk fond, der kan reagere på disse 
nødsituationer, og styrke de foranstaltninger, der gennemføres af medlemsstaterne på dette 
alvorlige område, som også giver anledning til bekymring hos mange europæiske borgere og 
foreninger for beskyttelse af dyrs rettigheder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 6. maj 2020). 
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Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 227, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 12. oktober 2020

Selskabsdyrs velfærd, herunder forladte hunde, er ikke reguleret af EU-retten og henhører 
derfor under den pågældende medlemsstats eneansvar.

Ikke desto mindre bakkede EU op om vedtagelsen af de internationale retningslinjer, som 
Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) har udstedt for kontrol med bestanden af 
herreløse hunde. Det er fortsat op til det enkelte land, der er medlem af OIE, at gennemføre 
dem, og det opfordres de til at gøre.

Konklusion

Da selskabsdyrs velfærd fortsat er medlemsstaternes eneansvar, har Kommissionen ikke 
kompetence til at handle på dette område. Kommissionen kan således ikke finansiere tiltag, 
som falder uden for dens ansvarsområde. Da alle dyr er følende væsener, bør deres velfærd 
imidlertid respekteres.


