
1086450.BG PE 540.799 

Въпрос с искане за устен отговор O-000026/2016 

до Комисията 
Член 128 от Правилника за дейността 

Karin Kadenbach, Karoline Graswander-Hainz, Tibor Szanyi, Susanne Melior, Fredrick 

Federley, Miriam Dalli, Nicola Caputo, Stefan Eck, Stelios Kouloglou, Klaus Buchner, Indrek 

Tarand, Ángela Vallina, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Anja Hazekamp, Kateřina 

Konečná, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra 

Rodríguez, Viorica Dăncilă, Dario Tamburrano, Dominique Bilde, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, 

Maria Noichl, Sirpa Pietikäinen, Petras Auštrevičius, Isabella De Monte, Zbigniew Kuźmiuk, 

Filiz Hyusmenova, Jacqueline Foster, Josef Weidenholzer, Keith Taylor, Eugen Freund, Evelyn 

Regner, Rikke Karlsson 

Относно: забрана на ЕС за използването на диви животни в цирковете 

Ветеринарномедицински проверки за движението на циркови животни следва да се прилагат 
съгласно Регламент (ЕО) № 1739/2005 на Комисията относно определянето на 
ветеринарномедицинските изисквания за движението на циркови животни между държавите 
членки. 

Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора 
(CITES) се прилага в ЕС посредством регламентите за търговия с диви животински и 
растителни видове, включително Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета, които в някои отношения 
надхвърлят разпоредбите на CITES.  

При все това проучванията показват, че ветеринарномедицинските проверки и контролът върху 
търговията със и притежанието на диви животни се осъществяват трудно, тъй като цирковете 
не само са в движение през голяма част от времето, но и често сменят името си и номерата, 
които показват. 

Освен това използването на диви животни в цирковете редовно води до произшествия, 
свързани с дресьорите на животни, персонала на цирка и публиката. 

През изминалите няколко години се засилиха безпокойствата за етичността и безопасността на 
използването на диви животни в цирковете и това доведе до промени в законодателството в 
редица държави – членки на ЕС: 16 държави членки вече са приели цялостна или частична 
забрана за използването им. 

Ще изготви ли Комисията предложение за забрана на равнището на ЕС на използването на 
диви животни в цирковете, за да се осигури хармонизиран подход сред държавите членки по 
отношение на рисковете пред общественото здраве и безопасност и на незаконната търговия с 
диви животни? 
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