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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Mondelinge vraag nr. 10/6/2006 van mevrouw Avril Doyle

Overeenkomstig artikel 187 van het Reglement, mondelinge vraag aan de Commissie

Betreft: Handel in wilde vogels in de EU

Het tijdelijke verbod op de invoer van wilde vogels, dat vanwege de vrees voor vogelgriep in 
oktober 2005 van kracht werd, loopt eind december 2006 af. De invoer van wilde vogels in de 
EU houdt gevaar in voor het ontstaan en de verspreiding van dierziekten en doet ernstige vragen 
rijzen omtrent het dierlijk welzijn. De sterfte onder ingevoerde wilde vogels wordt geschat op 60 
procent nog voordat zij worden verkocht. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid heeft 
onlangs een rapport gepubliceerd met een advies over “de risico’s voor de diergezondheid en 
het dierenwelzijn als gevolg van de invoer van andere vogels dan pluimvee in de Gemeenschap”. 
Hierin wordt geconcludeerd dat het buitengewoon slecht gesteld is met het welzijn van in het 
wild gevangen en in de EU geïmporteerde vogels en dat het sterftepercentage onaanvaardbaar 
hoog is. Bovendien kunnen de meeste in dierenwinkels verkochte vogels in de EU worden gefokt 
en hoeven zij niet over lange afstanden uit derde landen te worden vervoerd. In Australië, 
Canada en vooral ook in de VS – vroeger ’s werelds grootste importeur – geldt reeds een 
gedeeltelijk of volledig verbod op de commerciële invoer van wilde vogels. De EU loopt duidelijk 
achterop bij internationale normen voor dierlijk welzijn.

1. Kan de Commissie nadere gegevens verstrekken over het aantal wilde vogels dat in de EU 
wordt geïmporteerd en over de daarbij optredende sterfte- en ziektepercentages?

2. Zal de Commissie het huidige tijdelijke verbod op de invoer van wilde vogels omzetten in een 
permanent verbod?

3. Wat doet de Commissie aan het probleem van de illegale handel in wilde vogels?
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