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Θέμα: Απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκα  

Οι σχετικοί με τη μετακίνηση των ζώων τσίρκου υγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται βάσει 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1739/2005 της Επιτροπής που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου 
για τη μετακίνηση των ζώων τσίρκου μεταξύ των κρατών μελών. 

Στην ΕΕ, η Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται 
με εξαφάνιση (CITES) εφαρμόζεται μέσω μιας σειράς κανονισμών εμπορίας άγριων ζώων, 
συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 338/97, οι οποίοι υπερβαίνουν τις 
διατάξεις της CITES όσον αφορά ορισμένες πτυχές.  

Ωστόσο, μελέτες δείχνουν ότι οι υγειονομικοί έλεγχοι σχετικά με το εμπόριο και την κατοχή άγριων 
ζώων διενεργούνται με δυσκολία, καθώς τα τσίρκα βρίσκονται σε κίνηση για μεγάλα διαστήματα, αλλά 
και αλλάζουν συχνά το όνομά τους και τις παραστάσεις που παρουσιάζουν. 

Επιπλέον, η χρήση άγριων ζώων σε τσίρκα οδηγεί τακτικά σε ατυχήματα με θύματα θηριοδαμαστές, 
υπαλλήλους του τσίρκου και μέλη του κοινού. 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι ανησυχίες γύρω από την ηθική διάσταση και την ασφάλεια της 
χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκα, και το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε αλλαγές στη νομοθεσία 
αρκετών κρατών μελών της ΕΕ: πράγματι, 16 κράτη μέλη έχουν ήδη εγκρίνει την ολική ή μερική 
απαγόρευση της χρήσης τους. 

Θα ετοιμάσει η Επιτροπή πρόταση για απαγόρευση άγριων ζώων σε τσίρκα που θα ισχύει σε 
ολόκληρη την ΕΕ, για να διασφαλίσει μια εναρμονισμένη προσέγγιση μεταξύ των κρατών μελών 
σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια και με το παράνομο 
εμπόριο άγριων ζώων; 
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