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B9-0000/2019

Resolutie van het Europees Parlement over het beschermen van de interne markt van de 
EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale 
handel in gezelschapsdieren
(2019/2814(RSP))

Het Europees Parlement,

– gezien Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de 
veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de 
Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de 
veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als 
bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG1,

– gezien Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 
juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 998/20032,

– gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de 
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer3,

– gezien zijn resolutie van 25 februari 2016 over de invoering van compatibele systemen 
voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten (2016/2540(RSP)),

– gezien zijn resolutie van 24 november 2016 over het EU-actieplan tegen de illegale 
handel in wilde dieren en planten (2016/2076(INI)),

– gezien zijn vragen aan de Commissie over het beschermen van de interne markt van de 
EU en van de rechten van consumenten tegen de negatieve gevolgen van de illegale 
handel in gezelschapsdieren (O-0000/2019 – B8-0000/2019 and O-0000/2019 –
B8-0000/2018),

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid,

– gezien artikel 136, lid 5, en artikel 132, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat jaarlijks een aanzienlijk aantal gezelschapsdieren illegaal tussen de 
lidstaten wordt verhandeld middels doelbewust misbruik van Verordening (EU) 
nr. 576/2013, die bedoeld is voor het niet-commerciële verkeer van deze dieren, terwijl 
hun transport eigenlijk moet plaatsvinden volgens de bepalingen van Richtlijn 
92/65/EEG van de Raad;

B. overwegende dat de illegale handel in gezelschapsdieren binnen de EU volgens 

                                               
1 PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.
2 PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1.
3 PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.
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schattingen enorme winsten kan opleveren voor de betrokkenen, onder wie illegale 
fokkers;

C. overwegende dat fokkers in de diverse lidstaten andere normen voor dierenwelzijn 
hanteren, wat tot grote verschillen tussen de prijs van gezelschapsdieren op de interne 
markt heeft geleid, en dat illegale handelaren deze situatie uitbuiten;

D. overwegende dat het illegaal fokken van katten en honden vaak in vreselijke 
omstandigheden plaatsvindt; overwegende dat puppy's vaak veel te vroeg bij hun 
moeder worden weggehaald en in benauwde en vuile transportmiddelen lange trajecten 
door heel Europa moeten afleggen, zonder eten, water, airconditioning of pauzes;

E. overwegende dat paspoorten voor gezelschapsdieren vaak worden vervalst met de hulp 
van dierenartsen die aan deze illegale praktijken meewerken;

F. overwegende dat illegaal gefokte gezelschapsdieren heel vaak niet ingeënt zijn; 
overwegende dat er diverse zoönotische risico's verbonden zijn aan de illegale handel in 
gezelschapsdieren, zoals de verspreiding van rabiës naar Europese landen waar deze 
ziekte niet voorkomt en de verspreiding van parasieten zoals onder meer Echinococcus 
multilocularis;4

G. overwegende dat de illegale handel in gezelschapsdieren niet alleen nadelig is voor het 
welzijn van de dieren maar ook negatieve gevolgen heeft voor de bescherming van de 
consument, de goede werking van de interne markt van de EU – als gevolg van 
oneerlijke mededinging – en de overheidsfinanciën – als gevolg van een verlies aan 
belastinginkomsten; 

H. overwegende dat de aankoop van gezelschapsdieren in de EU tegenwoordig heel vaak 
gebeurt via onlinerubrieksadvertenties, en bijna net zo vaak via sociale media;5

overwegende dat een onbekend aantal illegaal gefokte gezelschapsdieren wordt 
verkocht op markten in de lidstaten of rechtstreeks vanuit auto's langs de binnengrenzen 
van de EU;

Identificatie en registratie van katten en honden

1. benadrukt dat de identificatie en registratie van katten en honden een essentiële en 

                                               
4 Europese Commissie (2015). Studie over het welzijn van honden en katten die bij 
handelspraktijken betrokken zijn. Specifiek SANCO-contract 2013/12364, definitief verslag. 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/aw_eu-strategy_study_dogs-cats-
commercial-practices_en.pdf, blz. 65-66; alsook de EU Dog & Cat Alliance (2016). Briefing 
over de herziening van de wetgeving inzake het verkeer van gezelschapsdieren uit hoofde van 
de diergezondheidswetgeving. https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/EU_Dog_Cat_Alli
ance_briefing_AHL_pet_movement_review.pdf.

5 EU Dog & Cat Alliance + het Blauwe Kruis (2017). Onlineverkoop van gezelschapsdieren 
in de EU: wat is de prijs? https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/assets.dogandcatwelfare.eu/live/media/publicationtemp/12195_-
_EU_Pet_sales_report_spreads.pdf
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noodzakelijke eerste stap vormt in de strijd tegen illegale handel en dat registratie en 
identificatie cruciale voorwaarden zijn voor controle, handhaving en traceerbaarheid;

2. vraagt de Commissie met klem om, middels een gedelegeerde handeling onder de 
diergezondheidswetgeving, een voorstel te presenteren voor gedetailleerde en 
compatibele systemen betreffende de middelen en de methoden voor het identificeren 
en registreren van katten en honden in gegevensbanken in de lidstaten, die onderling 
met elkaar verbonden zijn; 

3. vraagt dat het EU-paspoort voor gezelschapsdieren ondubbelzinnig wordt gekoppeld 
aan de registratie van het gezelschapsdier met behulp van een microchip, zodat de 
afkomst van het dier ook bij inwisseling van het paspoort duidelijk blijft;

Een EU-actieplan voor het aanpakken van de illegale handel in gezelschapsdieren

4. vraagt de Europese Commissie een sectoroverschrijdend Europees actieplan op te 
stellen voor het aanpakken van de illegale handel in gezelschapsdieren in de EU; is van 
mening dat de verantwoordelijkheden van alle belanghebbenden en beleidsmakers, 
onder wie de lidstaten, de Europese Commissie, grens- en douane-instanties en 
veterinaire autoriteiten, dierenartsen en verenigingen uit het maatschappelijk 
middenveld, duidelijk in dit actieplan moeten worden omschreven;

5. beveelt de Europese Commissie aan om haar diverse directoraten-generaal die zich 
bezighouden met dierenwelzijn, volksgezondheid, consumentenbescherming, de interne 
markt en handel, bij dit actieplan te betrekken;

6. is van mening dat een op EU-niveau geharmoniseerde definitie van grootschalige 
commerciële fokinrichtingen, gerund door broodfokkers, onmisbaar is om illegale 
handel tegen te gaan;

7. vraagt dat de Europese Commissie in het kader van haar digitale agenda zorgt voor een 
betere bescherming van consumenten die gezelschapsdieren kopen via 
onlineadvertenties;

8. is er voorstander van om de verkoop van levende dieren tussen handelaar en consument 
uit te sluiten uit het toepassingsgebied van de richtlijn betreffende overeenkomsten voor 
de onlineverkoop en andere verkoop op afstand van goederen (2015/0288(COD));

Controles en betere toepassing van de EU-wetgeving

9. is van mening dat de illegale handel in gezelschapsdieren kan worden tegengegaan door 
een betere rechtshandhaving en strengere sancties ten aanzien van marktdeelnemers, 
dierenartsen en nationale overheidsdiensten, uit de landen van herkomst, doorvoer en 
bestemming, die vervalste paspoorten voor gezelschapsdieren leveren;

10. roept de Commissie en de lidstaten ertoe op strategieën te ontwikkelen voor de 
regulering of zelfregulering van onlineadvertenties voor gezelschapsdieren, met als doel 
een eind te maken aan misleidende reclame;

11. roept het directoraat Audits en analyse inzake gezondheid en voedsel (Europese 
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Commissie, DG Gezondheid en Voedselveiligheid) ertoe op eveneens te controleren of 
de lidstaten Verordening (EU) nr. 576/2013 naleven;

12. vraagt om een Refit-evaluatie van Verordening (EU) nr. 576/2013 en Richtlijn 
92/65/EEG van de Raad met als doel de veterinairrechtelijke voorschriften en controles 
voor het grensoverschrijdende verkeer van gezelschapsdieren uit hoofde van de 
verschillende wetgevingshandelingen te beoordelen, en indien nodig de begeleiding 
door en betrokkenheid van externe deskundigen bij inspecties te verbeteren;

13. verzoekt de Commissie voorstellen te doen voor coherente en afdwingbare 
voorschriften inzake het fokken van gezelschapsdieren, die in de hele EU moeten 
gelden;

14. vraagt dat de lidstaten zorgen voor gedetailleerde voorschriften voor het toezicht op 
fokkers van gezelschapsdieren en gepaste controles door dierenartsen;

15. is van mening dat de lidstaten moeten worden aangespoord tot het opzetten van een 
verplicht register van gerechtigde fokkers en verkopers van gezelschapsdieren;

16. vraagt dat de lidstaten, in aanvulling op de volgens Verordening (EG) nr. 338/97 
vereiste grenscontroles, toezicht uitoefenen op de naleving binnen de landsgrenzen en 
regelmatige controles uitvoeren van handelaren en vergunninghouders zoals 
dierenwinkels, fokkers, onderzoekscentra en kwekerijen;

17. is van mening dat ook de frequentie van inspecties op het niveau van de EU moet 
worden geharmoniseerd, en dat deze inspecties moeten plaatsvinden in samenwerking 
met de douane, politie en veterinaire diensten van de lidstaten;

18. doet een beroep op de bevoegde autoriteiten van de lidstaten om zich in gevallen van 
niet-naleving van Verordening (EU) nr. 576/2013 strikt aan de in deze verordening 
vastgelegde procedures te houden en toe te zien op de opvang van eventuele in beslag 
genomen gezelschapsdieren; vraagt de lidstaten bovendien om voldoende steun te 
verlenen aan dierenhulpcentra;

Samenwerking, communicatie en opleiding

19. is van mening dat er dringend nood is aan goede samenwerking tussen de lidstaten;

20. pleit voor instantieoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten met als doel de 
illegale handel in gezelschapsdieren aan te pakken, en onder meer de uitwerking van 
een inlichtingensysteem voor de registratie en uitwisseling van gegevens met betrekking 
tot zendingen van voor commerciële doeleinden illegaal verhandelde dieren;

21. is van mening dat een op maat gesneden opleiding voor douane en veterinaire instanties 
om het smokkelen van gezelschapsdieren op te sporen, moet worden aangemoedigd en 
verbeterd;

22. erkent de belangrijke rol van dierenbeschermingsverenigingen en ngo's bij de 
bestrijding van de illegale handel in gezelschapsdieren;

23. is van mening dat er meer moet worden gedaan om mogelijke kopers en 
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marktdeelnemers, inclusief aanbieders van onlinediensten, beter te informeren over de 
illegale handel in gezelschapsdieren en de daarmee gepaard gaande lage 
dierenwelzijnsnormen;

24. vraagt dat de lidstaten meer bewustmakingscampagnes voeren om kopers ertoe aan te 
zetten gezelschapsdieren te adopteren in plaats van ze te kopen;

***
25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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