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Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000138/2015
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Karin Kadenbach, Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, 
Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Josu 
Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Anja Hazekamp, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 
Ángela Vallina, Indrek Tarand, Klaus Buchner, Stelios Kouloglou, Stefan Eck, Nicola Caputo, 
Miriam Dalli, Fredrick Federley, Susanne Melior, Tibor Szanyi, Karoline Graswander-Hainz, 
Jacqueline Foster, Josef Weidenholzer, Keith Taylor, Eugen Freund, Evelyn Regner, Rikke 
Karlsson, Filiz Hyusmenova, Dominique Bilde, Zbigniew Kuźmiuk, Petras Auštrevičius, 
Isabella De Monte, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Maria Noichl, Dario Tamburrano, Viorica 
Dăncilă

Subiect: Interzicerea de către UE a utilizării animalelor sălbatice în circuri

Pentru circulația animalelor de circ se efectuează controale de sănătate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 1739/2005 al Comisiei de stabilire a condițiilor de sănătate animală privind 
circulația animalelor de circ între statele membre.

În UE, Convenția privind comerțul internațional cu specii pe cale de dispariție (CITES) este pusă în 
aplicare printr-o serie de regulamente privind comerțul cu specii sălbatice, în special 
Regulamentul (CE) nr. 338/972 al Consiliului, care merge dincolo de prevederile CITES în anumite 
aspecte. 

Cu toate acestea, există studii care demonstrează că verificările și controalele de sănătate privind 
comerțul și deținerea de animale sălbatice sunt dificil de efectuat, deoarece circurile se află 
majoritatea timpului în mișcare și își schimbă denumirea utilizată și spectacolele prezentate.

De asemenea, utilizarea animalelor sălbatice în circuri se soldează deseori cu accidente ale căror 
victime sunt dresorii, angajații circului și publicul.

În ultimii ani, au apărut din ce în ce mai multe preocupări privind etica și siguranța utilizării animalelor 
sălbatice în circuri, iar acest lucru a dus la modificarea legislației aferente în anumite state membre 
ale UE: de fapt, 16 dintre ele au interzis deja total sau parțial utilizarea lor.

Va elabora Comisia o propunere privind interzicerea la nivelul UE a utilizării animalelor sălbatice în 
circuri în vederea asigurării unei abordări armonizate în statele membre privind riscurile pentru 
sănătatea și siguranța publică și privind comerțul ilegal cu animale sălbatice?
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