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Tárgy: A vadállatok cirkuszi szereplésének uniós szintű betiltása 

A cirkuszokban szerepeltetett állatok szállítására vonatkozó egészségügyi ellenőrzéseket a cirkuszi 
állatok tagállamok közötti mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelmények meghatározásáról 
szóló 1739/2005/EK bizottsági rendeletnek megfelelően kell végezni. 

Az EU-ban a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló 
egyezményt (CITES) a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó rendeletekként 
ismert rendeletek – többek között a 338/97/EK tanácsi rendelet – hajtják végre, melyek bizonyos 
tekintetben tovább is mennek a CITES rendelkezéseinél. 

Ugyanakkor tanulmányok bizonyítják, hogy a vadállatok egészségügyi ellenőrzése, valamint 
kereskedelme és birtoklása nehéz feladat, mivel a cirkuszok nemcsak hogy szinte állandóan utaznak, 
de gyakran változtatják nevüket és műsorszámaikat is. 

Ezenkívül a vadállatok cirkuszokban való szerepeltetése rendszeresen balesetekhez vezet, ahol az 
idomárok, a cirkusz alkalmazottai és a közönség is elszenvedője lehet a balesetnek. 

Az utóbbi néhány évben fokozódtak a vadállatok cirkuszi szerepeltetését érintő etikai és biztonsági 
kérdésekkel kapcsolatos aggodalmak, és ez számos tagállamban a szabályozás módosításához 
vezetett, 16 tagállamban pedig már teljesen vagy részben betiltották szereplésüket. 

Szándékában áll-e a Bizottságnak a vadállatok cirkuszi szereplését uniós szinten tiltó javaslatot 
előterjeszteni annak biztosítására, hogy a tagállamok megközelítése összehangolt legyen a 
közegészségre és -biztonságra gyakorolt kockázatoknak való kitettség és a vadállatok illegális 
kereskedelme vonatkozásában? 
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