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Předmět: Zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech v EU 

Zdravotní kontroly zaměřené na přesuny cirkusových zvířat by měly být uplatňovány na základě 
nařízení Komise (ES) č. 1739/2005, kterým se stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových 
zvířat mezi členskými státy. 

V EU je Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES) provedena souborem nařízení 
známých jako nařízení o obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami, včetně 
nařízení Rady (ES) č. 338/97, která v některých ohledech jdou nad rámec ustanovení úmluvy CITES.  

Studie však ukazují, že výkon zdravotních kontrol a kontrol obchodu s volně žijícími živočichy a jejich 
vlastnictví je obtížný, neboť cirkusy nejenže většinu času cestují, ale také často mění své názvy i 
vystoupení, která zařazují na program. 

Využívání volně žijících zvířat v cirkusech navíc často vede k úrazům, jež postihují krotitele zvířat, 
zaměstnance cirkusu i veřejnost. 

V posledních několika letech stoupají obavy ohledně etiky a bezpečnosti využívání volně žijících zvířat 
v cirkusech, což vedlo v řadě členských států ke změnám legislativy. 16 z nich již přijalo úplný nebo 
částečný zákaz využívání těchto zvířat. 

Připraví Komise návrh celounijního zákazu využívání volně žijících zvířat v cirkusech, aby zajistila 
harmonizovaný přístup členských států, pokud jde o vystavení rizikům pro veřejné zdraví a bezpečnost 
i nezákonný obchod s volně žijícími živočichy? 
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