
1086450.SL PE 540.799 

Vprašanje za ustni odgovor O-000026/2016 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

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 

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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