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Zadeva:

Prepoved uporabe prostoživečih živali v cirkusih v EU

Za zdravstveni nadzor nad premiki cirkuških živali bi bilo treba uporabljati Uredbo Komisije (ES)
št. 1739/2005 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za premike cirkuških živali med državami
članicami.
Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi vrstami (CITES) se v Evropski uniji izvaja prek sklopa
uredb o trgovini s prostoživečimi živalmi, vključno z Uredbo Sveta (ES) št. 338/97, ki v nekaterih
pogledih presegajo določbe konvencije CITES.
Vendar pa študije kažejo, da so zdravstveni pregledi in nadzor nad trgovino in posedovanjem
prostoživečih živali težko izvedljivi, saj so cirkusi veliko časa na poti, poleg tega pa pogosto
spreminjajo svoje ime in točke.
Nadalje zaradi uporabe prostoživečih živali v cirkusih redno prihaja do nesreč, ki vključujejo krotilce
živali, zaposlene v cirkusu in obiskovalce.
V zadnjih nekaj letih se pojavljajo vse večji pomisleki glede etičnosti in varnosti uporabe prostoživečih
živali v cirkusih, zaradi česar je prišlo do sprememb zakonodaje v vrsti držav članic, 16 jih je že uvedlo
popolno ali delno prepoved njihove uporabe.
Ali bo Komisija pripravila predlog o prepovedi prostoživečih živali v cirkusih na ravni EU ter tako
zagotovila harmoniziran pristop med državami članicami glede izpostavljenosti tveganju za javno
zdravje in varnost ter nezakonite trgovine s prostoživečimi živalmi?
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